Parlament de les Illes Balears

Declaració institucional de condemna a qualsevol forma de violència contra
els legítims representants de la voluntat popular i els càrrecs públics
Darrerament es vénen produint a les Illes Balears manifestacions violentes
contra persones que representen les institucions democràtiques. Les forces
polítiques representades en aquest parlament consideren que aquests fets
requereixen un rebuig contundent, i creuen fermament que els mecanismes
prevists a la Constitució per a la defensa dels drets i les llibertats individuals i
col·lectives són els adients per garantir la convivència pacífica dels ciutadans i les
ciutadanes.
Entre els fets esmentats destaquen el que es va produir dia 11 de maig del
2000, quan un grup de persones impediren el desenvolupament de la sessió
plenària de l’Ajuntament de Son Servera; l’agressió contra Joan Comas, regidor del
PP a l’Ajuntament de Pollença; els insults i les amenaces de mort que va patir el
diputat del Grup Socialista Josep Marí Ribas el mes d’agost del 2001 al municipi
eivissenc de Sant Josep; l’atemptat terrorista contra la residència de Julen Adrián,
regidor d’Esquerra Unida i Els Verds a l’Ajuntament d’Artà el passat 16 d’abril;
l’atac contra el regidor socialista a l’Ajuntament de Formentera Josep Ramon
Mateos el passat mes de maig; i la més recent agressió contra Antonio García
Moles, regidor de Transports de l’Ajuntament de Calvià.
És per això que el Parlament de les Illes Balears fa la següent declaració:
El Parlament de les Illes Balears condemna l’ús de qualsevol forma de
violència contra els legítims representants de la voluntat popular i els càrrecs
públics, i confia que els responsables del manteniment de l’ordre públic i dels drets
consagrats a la Constitució espanyola actuïn de manera immediata i decidida contra
aquestes agressions.
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de dia 11 de juny de 2002

