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Hisenda desbloqueja la
venda de viatges de l’Imserso
ARXIU / JOAN PUIG

b Un tribunal

administratiu evita
l’aturada del programa
per a jubilats
b El Govern afirma

que les excursions
començaran a
mitjans d’octubre
SARA LEDO
MADRID

E

de Barcelona va decidir elevar a
la justícia europea aquesta matèria plantejant una qüestió
prejudicial, de la qual es deriva
el procediment sobre el qual es
pronunciarà avui, dimarts, l’advocat general. Segons el Col·lectiu Ronda, la decisió del Suprem que impedia a la resta de
tribunals dirimir sobre les hipoteques amb IRPH al considerarlo un índex oficial és un criteri
«absolutament qüestionable».
També recorda que la justícia
europea ja va forçar el Suprem
espanyol a modificar la seva
doctrina que limitava l’abast de
la nul·litat per falta de transparència de les hipoteques amb
clàusules terra. H

l Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals, dependent del Ministeri d’Hisenda, ha desestimat el recurs
de Mundosenior (Globalia i Barceló) contra l’adjudicació dels
viatges de l’Imserso per a les
dues pròximes temporades, la
qual cosa allunya la possibilitat
d’endarreriments en l’inici dels
viatges, previst per a mitjans
d’octubre. Després d’aquesta decisió, el Ministeri de Sanitat assegura que el procés seguirà el
seu curs habitual: la firma dels
contractes es durà a terme a partir del 23 de setembre i els viatges començaran el mes que ve.
El supercontracte de viatges
de l’Imserso, valorat en 1.200
milions d’euros, tenia en suspens gairebé un milió de jubilats, després que el programa va
ser adjudicat per a les temporades 2019-2020 i 2020-2021 al revés del que va passar en anys anteriors. És a dir, Mundosenior
(Globalia i Barceló) es va endur
el lot de les illes, i Mundiplan
(Iberia, IAG7 i Alsa), la costa i
l’interior. El problema és que els
dos gegants havien construït
una estructura pròpia entorn de
cada una de les zones que amb
l’actual repartiment es queda
obsoleta. Per això, durant setmanes, Mundosenior i Mundiplan van mantenir diverses reunions per arribar a un acord sobre la gestió dels viatges que va
saltar pels aires amb el recurs de
Mundosenior a finals d’agost.
La unió d’empreses que lideren Globalia i Barceló va ser exclosa del lot de costes (lot 1) per
no complir determinats requisits tècnics i va decidir recórrer
aquesta exclusió al·legant que
no se li va donar un termini per
reparar els errors que havia
comès. Però el tribunal ha rebutjat el recurs a l’assegurar

33 Turistes avis al centre de Barcelona.

Retirats amb
una pensió inferior
als 1.050 euros
33 Segons el Ministeri de Sanitat, el 65% dels jubilats de més
de 65 anys que participen en
aquests viatges compten amb
una pensió inferior als 1.050 euros al mes, «cosa que impedeix
exigir més esforç als pensionistes en el finançament dels viatges», apunten. Així, el que és habitual és que l’Imserso subvencioni el 20,39% del programa,
mentre que el 79,61% restant va a
càrrec del beneficiari.
33 Per primera vegada, a diferència de les temporades anteriors, l’actual concurs de viatges
de l’Imserso contempla una reserva de l’1% de les places subvencionades al 50% per a les persones que tinguin recursos econòmics iguals o inferiors a les
pensions no contributives de jubilació o invalidesa del sistema
de la Seguretat Social.

que els plecs del concurs van ser
dissenyats partint de «criteris
automàtics», és a dir, «sense necessitar valoracions subjectives»
per evitar «qualsevol aplicació
arbitrària o incorrecta», i afegir
que han de ser les empreses les
que han d’emplenar «amb la deguda diligència» les ofertes,
«sense necessitat de documentació complementària». Així, el
TARC conclou que el Ministeri
de Sanitat ha examinat la documentació que s’acompanya a
l’oferta i «no permet per si mateixa apreciar cap contradicció
entre el que hi consta i el que
s’ofereix».
D’aquesta forma, es difumina la possibilitat de retard en
l’inici dels viatges que haurien
de començar el 16 d’octubre, tot
i que fins al 13 de setembre encara hi ha la possibilitat de recurs contra l’adjudicació (és a
dir, contra el lot de l’altre). No
obstant, el director general de
l’Imserso, Manuel Martínez Domene, assegura en un comunicat que el procediment administratiu «segueix el seu curs» i ja
treballen perquè els contractes

«es firmin a partir del 23 de setembre». «És una prioritat que
els pensionistes puguin disfrutar dels viatges i circuits culturals d’aquest programa de Turisme Social, que s’ha convertit en
un dels vaixells insígnia dels
programes socials del nostre país», afegeix.
No està sent un bon any per
al programa de viatges de l’Imserso, que trampeja com pot cada temporal que li ve. Així, és la
segona vegada que el Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals tira per terra un recurs de l’Imserso per a
aquesta convocatòria, després
que el 14 de juny desestimés la
demanda de la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments
Turístics (Cehat) sobre els plecs
del programa. Cehat va decidir
a posteriori acudir a la via contenciosa administrativa, és a
dir, davant de l’Audiència Nacional, una possibilitat que se li
obre ara a Mundosenior. En cap
dels dos casos tindrà efectes sobre el curs actual del programa,
però sí que posa en qüestió el
seu disseny. H

