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Declaració institucional relativa a  
l’abolició mundial de la pena de mort 

 
 
 "L’article 3 de la Declaració Universal dels Drets Humans, l’article 6è del 
Pacte Internacionals de Drets Civils i Polítics, i els articles 6 i 37 a) de la Convenció 
sobre el Dret del Nin, afirmen el dret de tots els individus a la vida. 
  
 Cinquanta anys després de l’aprovació de la Declaració Universal dels Drets 
Humans, la tendència cap a l’abolició mundial de la pena de mort és inequívoca: 
actualment, més de la meitat dels països del món són abolicionistes en el dret o en 
la pràctica i el nombre continua augmentant. 
  
 L’abolició de la pena de mort contribueix a realçar la dignitat humana i el 
desenvolupament progressiu dels Drets Humans, però, malgrat això encara es 
continuen executant penes capitals a diverses parts del món. 
  
 La Unió Europea aprovà en el si de la Comissió de Drets Humans de Ginebra, 
el 28 d’abril del present any, la Resolució 1999/61, que demana a tots els estats 
que encara mantenen la pena de mort, que suspenguin les execucions de cara a la 
seva abolició definitiva, a més d’instar-los a complir les obligacions contretes en 
virtut del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, així com a limitar 
progressivament el nombre de delictes pels quals es pot imposar la pena de mort. 
 
 Fruit de l’aprovació per primera vegada d’aquesta resolució serà la proposta 
de la Unió Europea a l’Assemblea General de les Nacions Unides el proper 
desembre, de paralitzar l’aplicació de la pena capital en el món. 
 
 Avui la Cort Suprema de Florida es reuneix per a la vista del cas 90.952: 
“Joaquín José Martínez contra el Estado de Florida”. Joaquín José Martínez fou 
acusat per la comissió dels assassinats, i condemnat a mort, en un judici sense les 
degudes garanties. 
 
 Per això: 
  

1. El Parlament de les Illes Balears empara i fa seva la Resolució 1999/61, 
aprovada el 25 d’abril de 1999 per la Comissió de Drets Humans de les 
Nacions Unides, i en conseqüència advoca per la supressió de les execucions 
de les sentències de mort i per la moratòria universal d’aquestes, emparant 
tota iniciativa en aquest sentit de la Unió Europea davant els organismes 
internacionals. 
 
2. El Parlament de les Illes Balears sol·licita de les cambres legislatives dels 
parlaments estatals que pertanyen a la Unió Europea, i en general a les de 
tots els països democràtics, que es sumin a l’acord de la Resolució 1999/61 
de la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides. 
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3. El Parlament de les Illes Balears fa seva la Resolució del Parlament 
Europeu, de desembre de 1998, a favor del ciutadà espanyol Joaquín José 
Martínez i sol·licita la revocació de la sentència i la celebració d’un nou judici. 
 
4. El Parlament de les Illes Balears es reitera en el seu acord expressat el la 
legislatura anterior sobre aquesta qüestió. 

 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de dia 2 de novembre de 1999 


