El PSIB-PSOE denuncia que Bauzá insisteix en dir mentides i confondre l’electorat .
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Actualitat
Dieguez: “Només tres dies després d’haver deixat la cadira buida per negociar
dues lleis al Parlament, Bauzá diu que ara està disposat a negociar”.
El portaveu del Grup Parlamentari Socialista Antoni Dieguez ha sortit al pas de les acusacions
vessades pel líder popular a Balears a la clausura de la Convenció que la formació
conservadora ha celebrat a Palma. “Només tres dies després d’haver deixat la cadira buida per
negociar dues lleis al Parlament Bauzá diu que ara està disposat a negociar”.

Dieguez assegura que la voluntat de Bauzà no és la de “col·laborar sinó que no ha fet més que
entorpir la tasca parlamentaria des que es va incorporar com a diputat”.

Dieguez ha apuntat que el líder popular “parla molt i no fa res”. “No sabem a quins “pactes
d’estat” es refereix quan diu que el President ha rebutjat arribar a acords amb ell, però el cert
és que el Grup Popular manté encallats diversos projectes de llei i no ha volgut asseure’s a
negociar” ha dit.

El portaveu socialista ha recordat que el passat dia 2 de març es va demostrar que les ofertes
de pactar “grans temes” fetes per part d’en Bauzà són “mentida”. I és que com ha indicat
Dieguez, “cap representant del PP es va presentar a la reunió a la qual els convocà el Grup
Socialista el passat dimecres per desencallar les lleis de Funció Pública i d'Igualtat”.

Aquests dos textos es tramiten en ponències parlamentàries coordinades per populars i es
troben "paralitzats" pel que " semblen instruccions impartides des de la direcció " del PP.
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Antoni Dieguez també ha volgut recordar que els pactes no són enganys als ciutadans. “Com
sembla que pensa el líder popular”. “Ben al contrari, serveixen per garantir que es compleixi la
voluntat de la majoria”.
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