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Declaració institucional de rebuig a les accions violentes  
que impediren el desenvolupament de la sessió plenària  
de l’Ajuntament de Son Servera dia 11 de maig de 2000 

 
 
La democràcia i les institucions en què s’articula constitueixen el marc 
autènticament adient per a la recerca de solucions als problemes que generen en 
una societat plural i d’interessos múltiples com l’actual. Les assemblees dels 
ciutadans que elegits mitjançant sufragi universal, lliure, directe i secret representa 
en aquesta societat, tant en el Congrés i el Senat com als parlamenta autonòmics o 
als plens de les corporacions locals, assumeixen, juntament amb la representació 
popular, la responsabilitat de solucionar les demandes ciutadanes, mitjançant el 
diàleg, la correcta gestió dels béns públics i l’exercici lliure i sense coaccions del seu 
vot. 
 
 Per això, resulta fonamental per a la mateixa existència del sistema 
democràtic de què lliurement ens hem dotat que les nostres institucions 
representatives, els nostres òrgans de debat polític, puguin actuar sense pressions 
de cap tipus, i encara menys si es duen a terme mitjançant actituds violentes, 
utilitzant la força per impedir l’expressió lliure de les institucions democràtiques. 
 
 En un estat democràtic, en el qual els ciutadans disposen dels instruments 
legals adients per defensar llurs interessos, no hi ha cap raó que legitimi la 
violència, la culpa de l’acció violenta ha de recaure sempre sobre aquell que la 
practica, mai sobre qui la pateix. 
 
 Per això, el Parlament de les Illes Balears manifesta la seva condemna més 
rotunda de les actituds i les accions violentes que impediren el desenvolupament 
normal de la sessió plenària de l’Ajuntament de Son Servera, dia 11 de maig 
passat; se solidaritza amb aquella institució i fa una crida al respecte i a la 
convicció democràtica, perquè les controvèrsies es resolguin sempre pels mitjans 
que la Constitució i les lleis garanteixen a tots els ciutadans. 
 
 

Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  
en sessió de dia 16 de maig de 2000 


