
 
 
 
ACTA DE  LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA I AMB 
CARÀCTER D’URGÈNCIA DEL PLE DEL CONSELL  
INSULAR  DE  MALLORCA DE DEU DE DESEMBRE   DE   
MIL   NOU-CENTS  NORANTA-VUIT. 

 
 
 
 

A les denou hores del dia deu de desembre de mil 
nou-cents noranta-vuit es reuneix, en sessió extraordinària 
i amb caràcter d’urgència el Ple del Consell Insular de 
Mallorca, amb els assistents que a continuació es 
relacionen: 
 

Hble. Sra. Presidenta: Maria Antònia Munar 
Riutort. 
 

Hbles. Srs. Consellers:   Margarita Ferrando i 
Barceló, Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana,  Maria de los 
Reyes Carbonell Alberti, Mauricio Rovira de Alós, Alejandro 
Pablo Espinós Bonmatí, Juan Flaquer Riutort, María Salom i 
Coll, Andreu Riera Bennassar, Guillermo Vidal i Bibiloni, 
Francisco Antich Oliver, José Ramón Orta Rotger, Carlos 
Felipe Cañellas Fons, Andres Crespí i Plaza, Francesc Triay 
Llopis, Antoni Alorda i Vilarrubias, Juan Mesquida 
Ferrando, Damià Pons i Pons, Antonio José Diéguez i Seguí, 
Catalina Mercedes Amer i Riera, Francesc Quetglas i 
Rosanes, Catalina Maria Bover i Nicolau, Damià Pons i Pons, 
Pere Sampol i Mas, Antoni Sansó Servera, Antonio Pascual i 
Ribot, Eberhard Grosske i Fiol, Joana Ana Vidal Burguera. 
  
  

Consellers que excusen la seva assistència: 
Hbles. Srs. José Maria Gonzàlez i Ortea, Bartomeu Blanquer 
i Sureda, Juan Verger Pocoví, Maria Rosa Estaras Ferragut, 
Maria Margarita Thomas i Andreu. 

 
 
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 demana la declaració d'urgència del 

ple motivada per la conveniència de celebrar, precisament 
avui que es compleix l'aniversari, la commemoració de la 
Declaració Universal. 
 

S'aprova per unanimitat la declaració d'urgència. 
 
 
 

PUNT 2.- PROPOSTA DE MOCIÓ ADREÇADA PER LA 
PLATAFORMA “TOTS ELS DRETS HUMANS PER A TOTHOM” (PDH) AL 
CIM, AMB MOTIU DEL 50È. ANIVERSARI DE LA DECLARACIÓ 
UNIVERSAL DE DRETS HUMANS. 

 
 
Intervé el Sr. Jaume Obrador i Soler, 

representant de la Plataforma Tots els Drets per a Tothom. 
 

En nom de la Plataforma, creada en motiu del 50è 
aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans, 
manifesta en primer lloc, l'agraïment al Consell per 
l'actitud de col�laboració activa que va tenir envers la 
Plataforma des del moment en què aquesta es va crear. Una 
col�laboració que es va establir en uns termes prou 
satisfactoris i que constitueixen un símbol de la voluntat 
clara del Consell de donar suport a la Declaració Universal 
en la línia que des del principi es va plantejar la 
Plataforma. No volien que fos una commemoració purament 
simbòlica en record d'un determinat fet històric, sinó que 
la Plataforma demanava expressament que la commemoració 
constituís una passa endavant en el camí del compromís 
històric de la societat civil i de les institucions 
d'aquesta illa.  
 

Informa que més de 80 organitzacions i 
col�lectius s'han adherit a la Plataforma i que, a més del 
Consell, el Parlament va esser pioner amb una resolució, 
igualment s'hi han sumat altres institucions entre les 
quals hi ha l'Església que farà una repicada de campanes a 
les vuit i mitja. Totes aquestes adhesions, pensa, indiquen 
que la societat civil organitzada ha tingut una paraula 
important en la celebració, de manera que tot Mallorca es 
podrà demanar què passa i perquè es fa tant de renou a 
l'entorn d'aquesta commemoració. 
 

La Plataforma, continua, assumeix que la 
Declaració va marcar una cita històrica l'any 1948, 
precisament perquè va marcar un punt de referència per als 



estats de dret, però, al costat d'aquesta constatació vol 
fer avinent que encara hi ha moltes de coses per resoldre 
tant aquí com fora d'aquí.  
 

Es refereix a les situacions de violència 
domèstica quotidianes, dels immigrants, dels infants, la 
concepció dels termes educatius, la credibilitat política, 
moltíssimes de coses que són drets d'una societat civil 
organitzada i d'una societat democràtica dins un estat de 
dret. Davant la satisfacció de la commemoració, i davant 
les bosses de pobresa que indiquen que a les Illes Balears 
de cada 1000 persones n'hi ha 183 de pobres amb menys de 
42.000 PTA al mes, 150 no tenen calefacció, 86 han passat 
fan alguna vegada, 42 no arriben a les 20.000 PTA mensuals, 
14 passen fam actualment, 10 no tenen corrent elèctric, 7 
viuen dins coves o barraques i 3 són vells sense 
assistència, considera que s'ha de reaccionar.  
 

Fa referència a situacions de l'exterior com són 
genocidis, violacions permanents dels drets humans en els 
mateixos estats de drets, el doble llenguatge de les 
institucions internacionals que parlen de drets humans i 
permeten el comerç d'armes i si embarguen aquest comerç, 
llavors en permeten la violació, per interessos camuflats 
fent creure que són països pobres els que estan en 
conflicte.  
 

Totes aquestes situacions, assevera, els 
preocupen enormement, com els preocupa el fet que el 
pressupost de despesa militar espanyol sigui 25 vegades 
superior al pressupost de la UNESCO i deu vegades superior 
al de l'ONU. Pensa que si s'ha de parlar de drets humans i 
no fer una commemoració folklòrica, cal un compromís 
profund de les institucions i de la societat civil 
organitzada per poder celebrar un dia el recobrament del 
seny de la humanitat que no vol anar cap al suïcidi 
col�lectiu. 
 

Vol informar, en nom de la Plataforma que 
representa i en nom del Consell de Mallorca, que dins el 
camp de refugiats Tanzània es va celebrar, dia 26 de mes 
passat, amb refugiats burundesos, el 50è aniversari de la 
Declaració amb una inscripció provinent de Mallorca que 
deia: "Agermanament de Mallorca Burundi" que va causar un 
gran impacte en la gent que assistia per primera vegada a 
manifestacions denunciadores davant autoritats tanzanes i 
parlamentaris burundesos i que sense vergonya els refugiats 
exhibien camisetes pagades pel Consell que duien escrit el 



lema: "Aquest és el nostre compromís. Respectar i fer 
respectar els drets de la persona humana". 
 

Aquest és també el compromís i la gran il�lusió 
de la Plataforma, que el Parlament, el Consell i moltes 
d'institucions locals adoptin una resolució que sobretot 
recolli el compromís que en totes les seves actuacions i 
manifestacions es comprometen a respectar i fer respectar 
els drets humans i, sobretot, dins l'eix de l'educació en 
drets humans, un aspecte fonamental per a la Plataforma. 
 

Agraeix que el Consell hagi volgut escoltar 
aquesta proposta i manifesta l'esperança que es farà 
realitat. 
 

La presidenta agraeix la intervenció del Sr. 
Obrador. Manifesta que el Consell s'ha fet ressò de 
l'aniversari, el vol celebrar amb la convocatòria d'aquest 
Ple, hi ha contribuït també amb la publicació d'un llibre 
que recull els principals textos referits a drets humans, 
com també ha volgut recollir la proposta de la Plataforma 
"Tots els Drets Humans per a Tothom" que compta amb el 
suport de 76 associacions. 

 
Es refereix a la proposta, molt llarga, repartida 

als diversos grups, i d’acord amb els portaveus, en llegeix 
el següent resum: 
 

"PROPOSTA DE MOCIÓ DE LA PLATAFORMA "TOTS ELS 
DRETS HUMANS PER A TOTHOM" AMB MOTIU DEL 50È ANIVERSARI DE 
LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS   
 

La Plataforma cívica "TOTS ELS DRETS HUMANS PER A 
TOTHOM (PDH)" ha fet arribar al Consell de Mallorca una 
proposta de moció per a la seva aprovació amb motiu del 50è 
aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. 
 

En aquest sentit, el Consell de Mallorca com a 
institució democràtica i representativa dels homes i dones 
de Mallorca declara: 
 

1r.- Que la llibertat, la justícia i la pau en el 
món són consubstancials amb la dignitat humana i amb els 
drets iguals i inalienables de la família humana. 
 

2n.- El Consell de Mallorca reconeix: 
 



2.2.- Que tota persona humana, pel motiu d'esser-
ho, té uns drets fonamentals que s'han de respectar i 
defensar, com a base per construir una llar comuna. 
 

2.3.- Igualment reconeix el gran avanç produït 
durant aquests darrers 50 anys, des de la Declaració 
Universal dels Drets Humans. 
També reconeix la labor feta a través de les ONG, expressió 
del dret de la societat civil a la participació lliure en 
la construcció del nostre futur. 
Igualment dóna suport a totes les actuacions que tenen com 
a objectiu la denúncia i la pressió contra aquells que 
cometen atemptats contra la dignitat humana o contra els 
drets fonamentals de les persones. En aquest sentit el 
Consell de Mallorca vol destacar les actuacions contra 
l'exdictador Pinochet, que han de servir com a exemple de 
cohesió internacional contra les dictadures, la violència i 
el genocidi. 
 

3.- El Consell de Mallorca expressa la seva 
preocupació perquè, malgrat el reconeixement gairebé total 
de la Declaració dels Drets Humans, encara hi ha al món 
molts de casos d'incompliment, de violació dels drets 
fonamentals, de dictadura, de negació de la dignitat 
humana, de mort des dels governs o des de diferents grups 
humans. 
 

La Declaració Universal no és només una 
enumeració de drets, sinó que ha d'anar cap a una veritable 
aplicació dels continguts. 
 

Per tot això, el Consell de Mallorca es compromet 
a respectar i fer respectar els drets proclamats en la 
Declaració Universal, en totes les seves actuacions i en el 
seu àmbit que és Mallorca, així com també a fer tots els 
esforços institucionals per fer arribar a les Nacions 
Unides i a les institucions europees, la necessitat 
d'instrumentalitzar accions i aportar recursos per fer 
efectiva la defensa dels drets de la persona i dels pobles. 
 

També dóna suport a la incorporació dels següents 
drets: 
 

a.- Els drets mediambientals, a gaudir del medi 
natural i al desenvolupament sostenible. 
 

b.- Els drets dels pobles i les nacions del món: 
. El dret a la pròpia identitat, a la pròpia cultura i a la 
pròpia llengua. 



. El dret a mantenir intacta la seva herència genètica, 
condemnant l'experimentació amb humans. 
. A conservar els territoris i els hàbitats naturals i els 
mitjans tradicionals de supervivència. 
 

Igualment reclama una atenció especial als drets 
ja reconeguts i que en aquest moment són víctimes de 
contínues violacions, com: 
 

a.- Els drets de les dones, sotmeses a una 
situació de profunda desigualtat, sotmeses a la pobresa 
absoluta (són més del 50% de la població mundial i 
representen el 70% de la pobresa mundial) i privades en 
gran part del dret a l'educació. Però, sobretot, perquè les 
dones, amb els infants, són el grup humà més afectat i més 
sistemàticament violat en la seva dignitat com a éssers 
humans, en temps de guerra i de conflictes militars. 
 

b.- Els drets dels infants, igualment conculcats, 
i que són les persones més dèbils i amb menys mecanismes 
per a la seva defensa. 
 

Demana la incorporació de la Declaració dels 
Drets dels Infants com a annex a la Declaració Universal. 
 

c.- El dret a la pau i a l'educació per a la pau 
i la no discriminació. La pau en el món és la peça clau en 
el camí d'aconseguir un efectiu i universal respecte als 
Drets Humans. 
 

Per tots aquests motius que resumeixen els 
expressats en la Proposta de Moció a avui es vota, aquesta 
Presidència demana el vot favorable de tots els consellers 
i les conselleres de la Institució amb el convenciment que 
és una aportació bàsica des d'una societat lliure, 
democràtica i justa per a la consecució d'un món de pau, de 
llibertat, d'igualtat i de justícia. 
 

S'aprova la proposta per unanimitat. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. 

Presidenta, aixeca la sessió a les denou  hores i quinze 
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,  



 


