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ACTA DE  LA  SESSIÓ   EXTRAORDINÀRIA I   
AMB CARÀCTER  D'URGÈNCIA  DEL PLE  DEL  
CONSELL INSULAR  DE MALLORCA  DE DOTZE 
DE GENER DE MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT. 

 
 
 
 

A les tretze hores i trenta-cinc minuts del dia dotze de gener de mil nou-
cents noranta-vuit 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,  Maria de los Reyes Carbonell Alberti, Andres Riera i Bennàsar, 
Mauricio Rovira de Alós,, Juan Flaquer Riutort, Carlos Felipe Cañellas Fons, Juan 
Verger Pocoví, María Salom i Coll, Alejandro Pablo Espinós Bonmatí, Bartomeu 
Blanquer i Sureda, José Maria Gonzàlez i Ortea, Guillermo Vidal i Bibiloni, Francisco 
Antich Oliver, José Ramón Orta Rotger,  Antonio José Diéguez i Seguí, Catalina 
Mercedes Amer i Riera, Andres Crespí i Plaza, Francesc Quetglas i Rosanes, Juan 
Francisco Triay i Llopis,  Catalina Maria Bover i Nicolau, Damià Pons i Pons, Pere 
Sampol i Mas, Antoni Sansó Servera, Antonio Pascual i Ribot, Eberhard Grosske i Fiol, 
Maria Margarita Thomas i Andreu, Joana Ana Vidal Burguera. 
  

Consellers que excusen la seva assistència: Hbles. Srs.  Maria Rosa 
Estaras Ferragut, Antoni Alorda i Vilarrubias, Juan Mesquida Ferrando, Damià Pons i 
Pons. 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 

Interventora General: Sra. Pilar García Docio. 
 
 

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

La Presidenta proposa la declaració d'urgència del Ple, basada en la 
necessitat d'assumir el manifest del punt tercer sense perdre l'actualitat del moment. 
 

S'acorda per assentiment la declaració d'urgència del Ple. 
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PUNT 2.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (22-12-97). 

 
S'aprova l'acta per unanimitat. 

 
 
 

PUNT 3.- MANIFEST DEL CIM DE REBUIG EN RELACIÓ A 
L'ASSASSINAT DEL REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE ZARAUZ. 
 

La presidenta proposa al Ple la declaració següent: 
 

"El Consell de Mallorca, com a institució representativa de la voluntat 
democràtica de les ciutadanes i dels ciutadans de Mallorca, vol manifestar, una vegada 
més, la condemna enèrgica de tota la societat mallorquina pels reiterats intents 
d’alterar i trencar la convivència al País Basc mitjançant actes terroristes que atempten 
contra els més elementals drets humans, entre els quals el dret a la vida de qualsevol 
persona. 
 

Des d’aquí expressam el rebuig per l’assassinat, novament, d’un 
representant elegit democràticament pels ciutadans del municipi de Zarauz,  així com la 
 solidaritat del poble de Mallorca amb la seva família i amb el poble d’Euskadi que 
demostra i ha demostrat, al llarg de la seva història, el compromís col.lectiu amb la 
llibertat i la convivència democràtica. 
 

Per tot això aquesta Presidència presenta al Ple de la institució la següent 
Proposta d’ 
 
 
 

ACORD 
 
 

1.- El Consell de Mallorca expressa la seva més enèrgica condemna  per 
l’atemptat terrorista que ha suposat l’assassinat del regidor a l’Ajuntament de Zararuz, 
José Ignacio Iruretagoiena. 
 

2.- El Consell de Mallorca manifesta la seva solidaritat amb la família 
Iruretagoiena, amb la corporació municipal i amb els ciutadans de Zarauz, unint-se a la 
condemna i al rebuig general de la violència, així com el seu suport al respecte del dret 
a la vida i a la integritat de les persones.  
 

3.- El Consell de Mallorca, com a institució democràtica, expressa el seu 
suport al compromís del poble basc, i de les institucions democràtiques d’Euskadi que 
el representen, en la seva lluita, des de l’Estat de Dret, en defensa de la llibertat, de la 
justícia i de la convivència pacífica, com a valors permanents de la vida ciutadana." 
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S'aprova la proposta per assentiment. 

 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la 
sessió a les tretze hores i quaranta 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, 

 
 

 


