Parlament de les Illes Balears
Declaració institucional de suport a la defensa del dret del RCD Mallorca a
participar en la competició Europa League
És obvi que la importància de l'esport del futbol transcendeix el que succeeix
en els terrenys de joc. La recent experiència de l'últim campionat jugat a Sudàfrica, que ha convertit Espanya en el campió mundial d'aquest esport, ens ha
demostrat que el futbol és una mica més que un esport, és tot un fenomen social
als quals no poden romandre aliens els representants dels ciutadans que conformen
el present Parlament dels Illes Balears quan es produeixen situacions de rellevància
singular.
El RCD Mallorca ha estat el club de futbol més destacat de la nostra
Comunitat Autònoma en la temporada 2009-2010, en haver aconseguit la seva
classificació com a cinquè millor equip de la que podem considerar millor lliga del
món.
Aquesta classificació atorga al RCD Mallorca el dret a participar en la
competició europea coneguda com Europa League, la qual cosa suposa beneficis
esportius i econòmics per al club, però també per al conjunt de la nostra comunitat
autònoma, acostumada que els seus esportistes tinguin rellevància internacional,
amb les conseqüències que això té per al prestigi col·lectiu.
La decisió de la UEFA de retirar al RCD Mallorca la llicència provisionalment
concedida per la Real Federació Espanyola de Futbol per a jugar l'Europa League
constitueix un fet sense precedents que ha de ser revisat pels procediments
aplicables.
El RCD Mallorca no ha incomplit cap de les seves obligacions esportives, i
respecte de les econòmiques, la seva situació en concurs voluntari té la garantia de
la vigilància del Jutjat del Mercantil, que s'ha manifestat en el sentit de defensar la
participació en la competició de l'Europa League fins i tot dictant Actes judicials en
defensa d'aquesta participació.
En aquest sentit, és desitjable que les decisions de l’àmbit del nostre Estat
siguin respectades per tots, entenent-se el contrari com una manca de comprensió
del nostre ordre jurisdiccional o, inclús, d’una manca de respecte cap aquest, en
cap cas justificable.
Per tot això, fent-nos ressò del convenciment que el RCD Mallorca s’ha
guanyat el dret de participació en l'Europa League, en el terreny de joc, i a
l'empara de la Justícia que ha declarat mitjançant Acte la importància i intangibilitat
d’aquest dret a participar en l’esmentada Europa League, el Parlament de les Illes
Balears declara el seu suport a la defensa del dret del RCD Mallorca a participar en
la competició Europa League, i expressa el seu desig que els mecanismes de revisió
de la decisió en el si de la UEFA facin possible l’exercici d’aquest dret.

Parlament de les Illes Balears
De la present declaració institucional, se’n farà arribar còpia al RCD Mallorca,
a la Real Federació Espanyola de Futbol i a la Union des Associations Européennes
de Football (UEFA).
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra
en sessió de 27 de juliol de 2010

