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RADAR EMPRESARIAL
Organitzacions

Barcelona Global celebra la sisena edició
de la seva festa per als expatriats a la ciutat

El sector va paralitzar durant nou dies Barcelona a finals de juliol. PERE TORDERA

El taxi dona dues setmanes a
Foment per evitar la “guerra total”
PAULA SOLANAS

Dues setmanes. És el marge que donen
les associacions de taxistes al ministeri de
Foment perquè presenti un decret que
compleixi “les seves expectatives”. El sector va anunciar ahir en una assemblea informativa les conclusions de les negociacions que està tenint aquesta setmana
amb el ministeri de José Luis Ábalos. Les
línies vermelles del col·lectiu són que el
govern socialista traspassi les competències per regular les VTC a les comunitats
autònomes i que el decret les obligui a
respectar la proporció d’una d’aquestes
autoritzacions per cada 30 taxis.
Tot i així, si no aconsegueixen que
s’aprovi la mesura les associacions de taxistes avisen que aniran a “la guerra total”. “Aquest sector pot paralitzar un país sencer si no es fan bé les coses”, afirmava ahir un portaveu d’Elite. Les negociacions per desencallar el conflicte es van
reprendre a finals de juliol després que el
taxi parés la Gran Via de Barcelona amb
una vaga de nou dies. Durant l’agost s’han
produït algunes trobades entre representants del sector i els tècnics de Foment,
però no ha sigut fins al setembre quan
s’ha tornat a treballar en el traspàs de
competències que exigeix el taxi.

Barcelona Global, organització
empresarial que vol situar la capital catalana internacionalment,
va celebrar ahir l’acte que, amb el
nom d’HolaBarcelona, cada any
des d’en fa sis organitza per donar
la benvinguda als expatriats que
resideixen a Barcelona. La festa
va comptar amb la presència de
l’alcaldessa, Ada Colau, que va defensar la força de la ciutat per “suARA
perar tots els reptes”. La junta de
l’entitat, encapçalada pel seu president, Pau Guardans, va tenir al matí una
reunió amb la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell
Batet. Des de l’entitat es va considerar determinant “la implicació del govern en mesures per atraure talent –amb una fiscalitat millor i agilitzant
tràmits–, per donar suport a la ciència i per millorar la relació entre el turisme i la ciutat, la cultura i la reputació de la marca Barcelona”. Barcelona Global vol donar importància a la renovació urbanística de la ciutat.
Serveis

El Govern inicia els tràmits legislatius
per crear àrees de promoció econòmica

“Per primer cop en molts anys es vol
solucionar aquest problema de debò”, assegurava ahir un altre representant. El
col·lectiu veu les converses amb “optimisme”, però també és conscient que el
calendari electoral podria perjudicar-los.
Així, doncs, volen que els ajuntaments
tinguin temps suficient per implementar
les seves pròpies llicències municipals
–com la que va intentar aprovar l’AMB–
abans de les eleccions del maig vinent.

La conselleria d’Empresa i Coneixement de la Generalitat ja ha iniciat els
tràmits legislatius per crear les àrees de promoció econòmica urbana
(APEU), conegudes també com a Bids. Ho va explicar ahir la consellera del
departament, Àngels Chacón, durant una reunió amb RetailCat, la unió
d’entitats comercials de Catalunya. Els APEU pretenen establir un model de col·laboració público-privada que impulsi la modernització i promoció de les zones urbanes i els serveis. Chacón, però, va recordar que la
seva posada en marxa depèn en gran part de la normativa estatal i, per tant,
haurà de negociar amb el govern central.

Sense indemnitzacions a les VTC

Aerolínies

Encara que els taxistes confien que Foment cedirà a traspassar les competències per regular les VTC a les comunitats
autònomes, les organitzacions també
afirmen que el ministeri els ha deixat clar
que no indemnitzarà els propietaris
d’aquestes autoritzacions que ja no puguin circular. “Ens han promès un decret
bomba”, deien ahir des del sector.
En cas que el Congrés doni llum verda al decret que vol el taxi, la limitació de
les VTC es pot convertir en el següent capítol d’aquesta disputa. La patronal del
sector Unauto ja va deixar clar que les indemnitzacions si es retiren els permisos
arribarien als 3.800 milions d’euros.e

Els tripulants de cabina de Ryanair
convoquen una vaga per al 28 de setembre
Els tripulants de cabina de Ryanair van convocar ahir una nova vaga per
al 28 de setembre a Espanya, Bèlgica, Itàlia i Holanda, “a més dels països
que es vulguin sumar a les aturades”. Així ho van comunicar els sindicats
USO i Sitcpla després d’una reunió que van mantenir a Brussel·les amb
la companyia. Tal com van detallar els sindicats, l’avís de vaga ja s’ha registrat i en els pròxims dies l’empresa serà cridada a un acte de conciliació.
Fonts sindicals consultades per l’ACN no van descartar que els pilots també puguin afegir-se a les aturades en alguns països d’Europa. D’altra banda, els sindicats estan a l’espera d’una nova citació oficial de la direcció
general de Treball, després que es cancel·lés la vaga del 5 de setembre. Els
dos sindicats van explicar que estan “expectants” per conèixer amb quina actitud es presentarà l’empresa davant les autoritats espanyoles.

