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Delgado amb el suport d’uns quants tancat és un munt de gent al carrer.
OCUPACIÓN: Mentrestant,
61,6%
els bons hotelers, que
grans hotelers amb fam deslocalitzadora és exactament el que no volia sempre han pensat en Balears com
José María González Ortea quan ges- a nucli central dels seus negocis,

veuen com els mals hotelers poden
pegar una pilotada18/01/2012
de campionat
fent competència deslleial als promotors urbanístics, que han comprat els seus solars molt cars i no
poden competir en preus amb hotelersV.PUB.:
amb 1.244
immobles amortitzats. El
negoci per a uns pocs és possible
gràcies a la llei Delgado, feta d’ama-

tècnica, sinó també la política. Delgado ha passat per sobre del Consolat (on els coneixements turístics
són lil·liputencs) per permetre la
desinversió a les Balears.
Com és tradicional, la Federació
NOTICIAS
Hotelera callarà.
No li EXCELTUR
agraden el
renou ni els enfrontaments. Però
dins el PP cruixeix la indignació.•

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
PALMA La llei general turística que
ha preparat en solitari el conseller
Carlos Delgado ha duit la divisió
dins el PP. La nova normativa,
que encara ha de passar la tramitació parlamentària, és un dels
grans anuncis del Govern Bauzá,
però el text que presentà el conseller només ha convençut una part
dels hotelers.
Encara que des de l’Executiu neguen cap tipus de problema intern, no deixen de sobtar les actituds del conseller i exbatle de Calvià, que fou una de les grans
absències en la presentació de la
Fundació Turisme Palma de Mallorca 365, dilluns a Bellver. Si bé
és cert que el Govern no en forma
part, sí que hi era el president
Bauzá; el delegat del Govern, José
María Rodríguez, i la secretària
d’Estat de Turisme, Isabel Borrego. A més, hi havia representants
de les principals empreses del
sector turístic de Mallorca.

Sense importància
Des del gabinet de Delgado, però,
tragueren ferro a l’absència i asseguraren que l’Executiu ja hi estava
representat per Bauzá. Tanmateix, el batle de Palma, Mateu
Isern, i el regidor de Turisme, Álvaro Gijón, tot i afirmar que les relacions “són bones”, també “s’estranyaren” que Delgado no hi fos.
Fonts pròximes al conseller reconegueren que Delgado no es fotografià amb Bauzá ni Borrego durant l’audiència de dilluns al Consolat, però que tampoc no ho
havia fet el delegat del Govern, qui
també assistí a la reunió.
Més coses curioses: Delgado no
arribà fins ahir migdia a Madrid
per assistir al VI Fòrum d’Exceltur, on Bauzá pronuncià una con-

“La gallina dels ous d’or necessita reformes”
El president d’Exceltur, Sebastián Escarrer, assegurà ahir que el
sector turístic de l’Estat necessita afrontar reformes estructurals de
gran calat. “És la gallina dels ous d’or a la qual cal donar menjar, ja
que és una mica raquítica i té moltes ganes d’alimentar-se, engreixar
i continuar ponent ous”, assenyalà en la inauguració del VI Fòrum

ferència. El cap de l’Executiu ja hi
era a primera hora, acompanyat
de la presidenta de Mallorca,
Maria Salom, Mateu Isern i Álvaro
Gijón. El titular de Turisme no hi
pogué arribar d’hora “per motius
de feina”, segons el seu gabinet.
Dins el PP es comenta que Delgado ha convertit la seva Conselleria “en un ajuntament, independent de la resta de l’Executiu”. De
fet, tot el seu equip prové de Calvià. Dins aquest vedat s’ha fet la
llei i només la coneixen a fons els
representants d’algunes grans ca-

Exceltur, acompanyat del president del Govern central, Mariano
Rajoy, i el cap de l’Executiu balear. Bauzá, per part seva, impartí ahir
horabaixa una conferència, en la qual assegurà que “la indústria
turística ha de ser la locomotora de la recuperació econòmica”. A la
imatge, Bauzá, al costat d’Escarrer, saluda Mariano Rajoy.• Foto: CAIB

El titular de Turisme arribà ahir horabaixa a
Madrid per assistir al fòrum d’Exceltur. Bauzá,
Salom, Isern i Gijón hi eren des de bon matí
Des del gabinet de Delgado neguen qualsevol
discrepància amb el president i asseguren que
les absències són per motius d’agenda

denes, que sortirien beneficiades
amb la nova norma, ja que els permet reconvertir hotels en apartaments o pisos.
Delgado no ha consultat l’elaboració de la llei amb els ajuntaments i els contactes amb el Consell han estat mínims i superficials. Tampoc els sindicats no n’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 devora Isabel Borrego perquè no la va
proposar ell.•

