
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm: 6/97 
Caràcter: extraordinària, urgent 
Data: 14 de juliol  de 1997 
Durada: d’11 a 11,30 hores 
Lloc: saló de sessions del Consell Comarcal 
 
Hi assisteixen: 
 
- M. Dolors Majoral Moliné, presidenta  
- Bonaventura Solans i Navarro, vicepresident 
- Pere Planes i Planes, vicepresident 
- Ventura Roca i Martí, vicepresident 
- M. Teresa Ferrer i Cumella, consellera 
- Miquel Mas i Miró, conseller 
- Josep M. Solà i Solà, conseller 
- Emili Segon Baró, conseller 
- Jesús Babià i Serra, conseller 
- Joan Orrit i Armengol, conseller 
- Josep M. Castells i Curià, conseller 
- Jordi Sinfreu Pascuet, conseller 
- Antoni Vilaginés i Vila, conseller 
- Joan Soldevila i Pagès, conseller 
- Francesc Muñoz i Gaset, conseller 
- Francesc Domingo i Barnils, conseller 
- Josep Mijana i Vilana, conseller 
- Miquel Colom Pich, conseller 
- Josep Lluís Rodríguez i Morán, secretari 
 
S’han excusat d’assistir-hi 
 
- Jordi Mas i Bentanachs, conseller 
 
 
PUNT ÚNIC DE L’0RDRE DEL DIA. 
 
DECLARACIÓ DEL PLE DEL CONSELL COMARCAL DAVANT L’ASSASSINAT DEL 
REGIDOR DE L’AJUNTAMENT D’ERMUA (BISCAIA), MIGUEL ANGEL BLANCO 
GARRIDO 
 
Davant el tràgic desenllaç del segrest de Miguel Angel Blanco Garrido la corporació en 
Ple, a proposta de tots els grups polítics que la integren, acorda per unanimitat  emetre 
la declaració següent : 
 
1. Manifestar la seva solidaritat amb la família del regidor d'Ermua, M. A. Blanco Garrido  
i amb el seu consistori, fent-la extensiva al Partit Popular, a la resta de forces 
democràtiques i a tot el poble del País Basc, i els hi fa saber que el seu patiment és 
compartit per tots els nostres conciutadans. 



 
2. Expressar la més absoluta condemna, repulsa i indignació davant d'aquest acte 
ignominiós que atempta contra els més elementals drets humans. 
 
3. Manifestar el nostre suport a les forces polítiques democràtiques del País Basc 
representades en la Mesa d'Ajuria Enea per l'assoliment dels objectius que motivaren la 
seva constitució. 
 
4. Ressaltar les extraordinàries mobilitzacions expressades en les concentracions, i que 
no han estat endebades, tot posant de manifest l'absolut aïllament dels violents i 
d'aquells que els donen suport. 
 
5. Cridar tots els ciutadans de l'Alt Urgell a mantenir la fermesa i la mobilització, des de 
la serenitat i el respecte als valors democràtics, tot convocant-los des d'ara a les 
diferents accions que es convoquin per expressar el rebuig ciutadà a la violència i el 
suport als valors de pau i convivència en llibertat. 
 
6. Estem segurs que aquests esdeveniments han de constituir un punt d'inflexió per 
l'assoliment de la plena convivència democràtica a Euskadi i la desaparició del fenòmen 
terrorista. 
 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari                                                                                            Vist i plau 
                                                                                                            La presidenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. L'acta anterior ha estat estesa en paper timbrat núm. 999085, i comprèn 
un foli, numerat amb el núm. 20 
 
La Seu d'Urgell, 5 de setembre de 1997 
 
El secretari 


