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El PP treu Pastor del seu grup al Parlament i a la
Sala i deixa que Madrid l’expulsi
Quim Torres | 14/06/2012 | Vistes: 1673 vegades
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Antoni Pastor, d'esquena.
El PP de José Ramón Bauzá no perdona. Ahir optà per donar una resposta dura i immediata a la indisciplina
d'Antoni Pastor, però també per rentarse'n les mans i deixar que sigui Madrid qui remati. Els populars decidiren
suspendre cautelarment com a representant del partit el diputat i batle de Manacor. La formació no pot obligarlo a
abandonar els càrrecs electes i, per tant, el fa fora del grup popular al Parlament i a l'Ajuntament de Manacor.
També el descavalca de president del PP d'aquest municipi. Tanmateix, els populars deixen que sigui la direcció
estatal de la formació la qui el suspengui cautelarment de militància i la que li obri un expedient disciplinari per
expulsarlo.
Només l'endemà que Pastor trencàs la disciplina de vot al Parlament i votàs amb l'esquerra contra la reforma de la
Llei de funció pública (la llei que farà que el català deixi de ser necessari per fer feina a l'Administració), el PP de
Bauzá començà a actuar.
El Comitè de Drets i Garanties del PP balear acordà, per unanimitat, la suspensió cautelar de totes les funcions
que té Pastor com a càrrec públic. La decisió, que té efectes immediats, provoca que Pastor deixi de ser membre
del grup popular al Parlament i del grup municipal popular a l'Ajuntament de Manacor.
El PP 
no pot impedir que Pastor continuï sent diputat i regidor perquè les actes són personals. Però sí que el
convertirà en un diputat no adscrit (la majoria popular no perilla al Parlament) 
i provocarà moviments immediats a
l'Ajuntament de Manacor, on Pastor té el suport de la major part de regidors populars. Previsiblement, allà crearà
un grup mixt i pot mantenir la batlia amb pactes amb l'oposició. La suspensió també fa que deixi de ser president
del PP a Manacor.
Això no obstant, el PP 
acordà demanar al Comitè de Drets i Garanties del partit en l'àmbit estatal que suspengui
cautelarment de militància Pastor i que li obri un expedient. Des del PP
balear es dóna per fet que aquest
expedient, que es podria resoldre d'aquí a tres setmanes, acabarà en expulsió.

El Comitè de Drets i Garanties del PP
balear considera que la ruptura de la disciplina de vot de Pastor és un fet
"molt greu". Així ho marquen els estatuts, que preveuen per a aquests casos una suspensió de militància de quatre
a sis anys, la inhabilitació per càrrec públic o l'expulsió. Un pic obert l'expedient, el Comitè donarà un termini de
15 dies a Pastor perquè es defensi. Ahir, el Comitè li traslladà el dictamen, però el batle de Manacor evità valorar
lo.
El Comitè de Drets i Garanties està presidit pel director general de Ports i Aeroports, Toni Deudero, i està integrat
per Felip Amengual, Carlos Veramendi, Joan Albertí, Montserrat Ramis, Miquel Santandreu, Lluís Clar,
Pedro Rosselló i Ana María Vidal. La decisió la prengueren per unanimitat.
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Per Elizalde, fa 7 minuts
ENHORABONA ANTONI !!!!!! MOLTA SORT HAS TENGUT DE SORTIR D'AQUESTA SECTA

Valoració:1menosmas
Per Guillempr, fa 12 minuts
cabrit, doncs li han posat en safata.
Valoració:0menosmas
Per Jaume, fa devers una hora
No a la imposició del castellà!
Valoració:31menosmas
Per Un de tants, fa devers una hora
El què passi dintre del PP no m'importa gens ni mica. El que m'importa és el què fa el PP al carrer i per ara està
demostrant el que molta gent deiem des de la seva fundació: és la dreta espanyola de sempre (espanyolista,
conservadora, autoritàtia, egocentrista, provocadora...)
Valoració:7menosmas
Per Es suis, fa devers una hora
Si tots es parlamentaris estan obligats a votar com diu el partit, jo propos que al parlament nomes hi hagi una
persona de cada partit amb el seu vot que compti per tants com n'hi ha ara. Aixi estoviariem molts de sous, sense
cap canvi en els resultats.
Si al parlament ningu pot canviar d'opinio, tenim una dictadura del que tengui mes vots una vegada cada 4 anys.
Aixo no es democracia: el sistema ha derivat molt al que teniem abans.
Valoració:9menosmas
Per Gabriel, fa devers 2 hores
Aquests es pensen que amb 195000 vots poden governar com si Espanya estàs en mans d'en FranKO...
Valoració:7menosmas
Per Cabrit, fa devers 2 hores
Mai hagués dit que arribaria un punt en que me trobaria defensant personatges com en Jaume Mateu o el monigot
de Barcelona Joan lladó. Dins el surrealisme de les seves pretensions pancatalanistes a Balears, al manco, van de
cara i les seves pretensions, en principi, son clares i definides.
Després trobam a personatges com en Pastor, autoanomenat protomàrtir de la causa pancatalanista, nou cabdill de l
´Acampajovent i depositari de l´esperança estelada. El senyor Pastor, ja fa dos anys, i fart després de vuit anys d
´escalfar la cadira d´una simple alcaldia, va comunicar al senyor Bauzá el seu desitg de encapçalar la candidatura
del PP al Consell de Mallorca quan varen treure d´enmig a Jaume Font. En JR li va dir que nanai, que l´havia de
menester a Manacor, on era popular i visiblement estimat (excuses de mal pagador: en Bausi se´l volia treure de
damunt. Domés un gall per galliner, per favor).
D´aqui ve tot aquest merder. L´excusa de la llengua li ha anat de conya a en Moby que és molt intel.ligent i a
arriscat apostant a guanyador.
Si algú vol veure aquí una lluita per la defensa de la llengua, Deu vos guard. Santa inocència. Aquí el que hi ha és
una simple lluita de poder, que és, en definitiva, el que cerquen TOTS els "polítics" d´ aquest pais. Ni més, ni
menys.
Valoració:6menosmas
Per INEM, fa devers 2 hores
Ja es coneix el nou miembro/miembra que ocuparà el lloc d'en Pastor al PP... tal vegada serà un
"BOMBER/BOMBERA" apagafuegosantidisturbios d'en BAUZÁ o tal vegada el GUARDAESPALDAS
d'en DIVAR, que pareix quedarà sense feina ?.

Valoració:7menosmas
Per Jaume, fa devers 2 hores
El català hauria de ser la única llengua oficial en els territoris on és pròpia. Això és el que passa a la inmmensa
majoria de països del món. A Madrid el castellà, la llengua seva pròpia, és la única oficial. Això no lleva que si
algú vol parlar amb la família, els amics o al carrer una altra llengua, no ho pugui fer. No és il∙legal parlar xinès o
anglès en la vida privada i en públic. Això és justícia i terme mig. Tots ho sabem: si el català està en perill és per
culpa del castellà. I això no vol dir ni enfadarse ni discriminar ni faltar el respecte a ningú. És lo just i necessari. Si
algú defensa que el castellà sigui oficial a Mallorca i fins i tot requisit, nosaltres hem de demanar que a Castella
sigui requisit el català. Justícia.
Valoració:16menosmas
Per pepet pa i trosos, fa devers 2 hores
Be ,en aquest partidillo cada vegada queden mes apartats de la realitata civil que vivim a les nostres illes. Com pot
ser qu un madrileny sigui el president , un murcia el vicepresident(garriguer , no te mes estudis), en Delgado
encara busca la seva partida de naixement, Castro , que molt mallorquina no es i aixì un radera un altre, això si , en
Gornès , es Catala, del cor de Catalunya, pero sa mare no es coneix.
Ja esta be que els poc mallorquins que te el pp siguin una guarda de mentiders gira jaquetes,.
Recordeu les paraules d´en Ramis , dient que ell no posaria la ma al foc de mingu del PP... i ara defensant a
ultrança tot el que li manen.
Pandilla d´hippocrites mal nascuts i mentiders.
Sols els hi importa tenir un sou per poder seguir vivint , el 90 % d´aquests bitxos no tenen ni ofici ni benefici.
Bauça DIMISSIO JA!!!!!!
Valoració:10menosmas
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Pastor es desmarca del PP per defensar la llengua pròpia
El PP treu Pastor del seu grup al Parlament i a la Sala i deixa que Madrid l’expulsi
L'arraconament de la llengua pròpia pot deixar el PP amb un menys
Els directors avisen que comencen a detectar conflictes lingüístics als centres
El PP obrirà un expedient a Pastor que pot acabar en expulsió
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