
La llei turística que imposa
Delgado du la divisió al PP
La norma no s’ha consensuat ni amb ajuntaments ni amb agents socials. El partit creu que el
conseller funciona per lliure dins el Govern. Dilluns deixà plantats Bauzá i la secretària d’Estat

Text:M.Ramis/J.Riera

PALMALa llei general turísticaque
hapreparat en solitari el conseller
Carlos Delgado ha duit la divisió
dins el PP. La nova normativa,
que encara ha de passar la trami-
tació parlamentària, és un dels
grans anuncis del Govern Bauzá,
peròel text quepresentà el conse-
ller nomésha convençut unapart
dels hotelers.
Encaraquedesde l’Executiune-

guen cap tipus de problema in-
tern, no deixen de sobtar les acti-
tudsdel conseller i exbatle deCal-
vià, que fou una de les grans
absències en la presentació de la
Fundació Turisme Palma de Ma-
llorca 365, dilluns a Bellver. Si bé
és cert que elGovernnoen forma
part, sí que hi era el president
Bauzá; el delegat delGovern, José
María Rodríguez, i la secretària
d’Estat de Turisme, Isabel Borre-
go. Amés, hi havia representants
de les principals empreses del
sector turístic deMallorca.

Senseimportància

Des del gabinet deDelgado, però,
tragueren ferro a l’absència i asse-
gurarenque l’Executiu jahi estava
representat per Bauzá. Tanma-
teix, el batle de Palma, Mateu
Isern, i el regidor de Turisme, Ál-
varoGijón, tot i afirmarque les re-
lacions “són bones”, també “s’es-
tranyaren” queDelgadonohi fos.
Fonts pròximes al conseller re-

coneguerenqueDelgadonoes fo-
tografià ambBauzániBorregodu-
rant l’audiència de dilluns al Con-
solat, però que tampoc no ho
havia fet el delegatdelGovern,qui
també assistí a la reunió.
Més coses curioses: Delgado no

arribà fins ahir migdia a Madrid
per assistir al VI Fòrum d’Excel-
tur, on Bauzá pronuncià una con-

El president d’Exceltur, Sebastián Escarrer, assegurà ahir queel
sector turístic de l’Estat necessita afrontar reformes estructurals de
gran calat. “És la gallina dels ousd’or a la qual cal donarmenjar, ja
queésunamica raquítica i témoltes ganesd’alimentar-se, engreixar
i continuar ponent ous”, assenyalà en la inauguració del VI Fòrum

Exceltur, acompanyat del president del Govern central,Mariano
Rajoy, i el capde l’Executiu balear. Bauzá, per part seva, impartí ahir
horabaixauna conferència, en la qual asseguràque “la indústria
turística hade ser la locomotorade la recuperació econòmica”. A la
imatge, Bauzá, al costat d’Escarrer, saludaMarianoRajoy.• Foto: CAIB

La llei turística que ha cuinat Carlos
Delgadoambel suport d’unsquants
granshotelers amb famdeslocalitza-
dora és exactament el que no volia
JoséMaríaGonzálezOrteaquanges-

que premia els mals hotelers, els
que no hanmodernitzat els establi-
ments balears i que ara, ja obsolets,
volen transformar-los en pisos, se-
gurament per tenir més liquiditat
per invertir en el Carib. Cada hotel
tancat és unmunt de gent al carrer.
Mentrestant, els bons hotelers, que
sempre han pensat en Balears com
a nucli central dels seus negocis,

per millorar els seus establiments,
veuen comelsmals hotelers poden
pegar una pilotada de campionat
fent competència deslleial als pro-
motors urbanístics, que han com-
prat els seus solars molt cars i no
poden competir en preus amb ho-
telers amb immobles amortitzats. El
negoci per a uns pocs és possible
gràcies a la llei Delgado, feta d’ama-

quer. Allà no només s’ha fet la feina
tècnica, sinó també la política. Del-
gado ha passat per sobre del Conso-
lat (on els coneixements turístics
són lil·liputencs) per permetre la
desinversió a les Balears.
Com és tradicional, la Federació
Hotelera callarà. No li agraden el
renou ni els enfrontaments. Però
dins el PP cruixeix la indignació.•

Una llei que
premia els
mals hotelers

Desdel gabinet deDelgadoneguenqualsevol
discrepància ambel president i assegurenque
les absències sónpermotiusd’agenda

El titular deTurismearribà ahir horabaixaa
Madridper assistir al fòrumd’Exceltur. Bauzá,
Salom, Isern iGijónhi erendesdebonmatí

“La gallina dels ous d’or necessita reformes”
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ferència. El cap de l’Executiu ja hi
era a primera hora, acompanyat
de la presidenta de Mallorca,
Maria Salom,Mateu Isern iÁlvaro
Gijón. El titular de Turisme no hi
pogué arribar d’hora “permotius
de feina”, segons el seu gabinet.
Dins el PP es comenta que Del-

gadohaconvertit la sevaConselle-
ria “en un ajuntament, indepen-
dent de la resta de l’Executiu”.De
fet, tot el seu equip prové de Cal-
vià. Dins aquest vedat s’ha fet la
llei i només la coneixen a fons els
representants d’algunes grans ca-

denes, que sortirien beneficiades
amb lanovanorma, jaqueelsper-
met reconvertir hotels en aparta-
ments o pisos.
Delgadonoha consultat l’elabo-

ració de la llei amb els ajunta-
ments i els contactes amb el Con-
sell han estat mínims i superfici-
als. Tampocels sindicats non’han
estat informats,malgrat que amb
les transformacions d’hotels en
pisos es perdran molts llocs de
feina. Així mateix, s’apunta que
Carlos Delgado no vol estar devo-
ra Isabel Borrego perquè no la va
proposar ell.•
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