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Exceltur, en
contra de la taxa
turística catalana

B.A.

BARCELONA. Sebastià Escarrer, vi-
cepresidentdeMeliaHotels ipresi-
dent sortint de l’Alianzapara laEx-
celencia Turística, Exceltur, va cri-
ticarahir lacreaciód’unataxaturís-
tica com la que estudia el Govern
durant l’acte de presentació de les
perspectives turístiquesperal2012
queelaboraanualment l’associació.

Escarrer va qualificar d’“aberra-
ció” quees gravin les pernoctacions
hoteleresmentre es donen subven-
cions a aerolínies de baix cost, fent
referència al finançament de Spa-
nair ialsacordsambRyanairperga-
rantir lasevapresènciaenaeroports
secundaris comGirona oReus.

Exceltur va anunciar quepreveu
una pujada del 0,2% de l’activitat
turística espanyola el 2012. El lobi
d’empresaris turísticscalculaqueel
PIB d’aquest sector se situarà a ni-
vells similars als del 2011, quan va
tancarambuncreixementdel2,6%
(quatre vegadesmés que el conjunt
de l’economia espanyola) gràcies al
transvasamentdeturistesdepaïsos
com Egipte o Tunísia. Per al 2012
Excelturesperaqueesmantinguiel
turismeestrangerperòalhora aler-
ta que el mercat interior seguirà
“deprimit”.e

TURISME

Seat accepten
resultats
màxim d’un 0,5%. En els
el resultat siguipositiu,
una paga única de fins a
anuals per a cada treba-

D’aquests, 150 euros aniran
fetquehihagibeneficis,
més a objectius de pro-
el 40% restant a objec-

qualitat.
conveni tambéincloumesures
flexibilització laboral i, per

s’incrementaranels torns
decapdesetmana.Així,
preveu que es passi dels

actuals a unmàxim de 42
anuals.D’altrabanda, la flexi-
implica també la possibilitat

tornsextrespermante-
oberta fins a 328 dies

lloc dels 224 dies poten-
productius fins ara–.
mesures, segons la com-

“obren la porta a la creació
llocs de treball”. A més, la
de laplantadeMartorell
guanyiatractiudavant la

Volkswagena l’horadedeci-
l’adjudicació de la producció de
models.
presidentdelcomitèd’empre-

Carnero, va destacar del
possibilitat d’accedir a

remuneracions salarials en unmo-
què molts sectors estan
congelacions, i va apuntar

que amb l’acord s’aconsegueix
estabilitat per a tota la plantilla
de la fàbrica catalana.

Revisions aVolkswagen

D’altrabanda,Volkswagenva in-
formar ahir que 300.000 auto-
mòbilsde lesmarquesAudi,Sko-
da iSeata totelmóntenenunde-
fecte que pot fer que la injecció
dièsel es trenqui en cas de vibra-
cions. Els models afectats són el
Golf, Jetta i Tiguan amb motor
dièsel dedos litres fabricat entre
el 2009 i el 2012. La companyia
revisarà i repararà gratuïtament
aquest problema.e

El nou conveni garanteix que els salaris
s’apujaran almenys tant com ho faci l’IPC. M. GARCÍA

Mésfeina
L’acordobre
laportaa
més llocs
detreball,
segonsSeat
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