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La patronal exigeix ‘valentia’ al
Govern en hostaleria i transport

PIMEM considera que davant l’actual situació l’Executiu té “el deure moral” de fer seure les parts i
mitjançar perquè s’assoleixi un acord. Els polítics reclamen ‘seny’ i esperen la mediació del TAMIB

Text:MargalidaRamis

PALMA La patronal troba a faltar
la mediació del Govern en els

conflictes laborals d’hostaleria i

transports, que han conduït a la

convocatòria de vagues en amb-

dós sectors, una per al 20 de juli-

ol i l’altra per als dies 21 i 22 del

mateixmes.
De moment, però, l’Executiu

s’ha limitat a demanar “seny” a

ambdues parts i espera que es

pugui assolir un consens davant

el Tribunal d’Arbitratge i Medica-

ció (TAMIB), on avui ja es reuni-
ran patronal i sindicats d’hostale-

ria. “En cas que no s’aconseguei-

xi, actuarem”, indicaren ahir des

de la Conselleria de Turisme. En

tot cas, un cop que s’ha registrat

el preavís de vaga, la competèn-

cia és de la Conselleria de Tre-
ball, que en l’actual organigrama

està sota la direcció de la Vicepre-

sidència econòmica.

El president dePIMEM, Jaume

Xavier Rosselló, foumolt contun-

dent i criticà l’actitud adoptada

pel Govern. “Patronal i sindicats

juguen les seves cartes, però

l’Executiu té el deure moral de
seure amb les dues parts imitjan-

çar perquè hi trobin una solu-

ció”, indicà, i reclamà una posi-

ció “valenta i decidida” del Go-

vern en aquest conflicte. Al seu

parer, l’Executiu té el “deure i
l’autoritat moral” de convocar

ambdues parts. Per això, fou

molt crític amb l’actitud de l’Exe-

cutiu, perquè “no” veu aquesta

intenció d’intervenir-hi “per

aconseguir l’interès comú” de la

Comunitat, que és evitar les va-
gues. Mentrestant, el president

Els propde60 treballadors de l’empresade transport regular de

viatgers Transunion faranvagadurant el 16 i 17 de juliol perquè

l’empresa els deu tresmensualitats i unapagaextraordinària,

segons explicà el portaveudel comitè d’empresa, Sebastià Perelló,

després de registrar el preavís de vaga. “Els treballadors no

desitjàvem fer vaga sota cap concepte, però ens trobamenuna

situació desesperada”, explicà. L’empresa trasllada cadadia entorn

de 20.000usuaris, que espodrien veure afectats per l’aturada. Això

noobstant, els treballadors esperen arribar a unacorddavant el

TAMIB. L’aturadano implicaria el servei de transport turístic.• E. P.

de laCAEB, JosepOliver, foumés

prudent i considerà que la inter-

mediació “és una prerrogativa

que té l’Executiu, que és el que

ha de decidir si hi intervé o no”.
En tot cas, Oliver espera que, si

les vagues no es desconvoquen,

el Govern “faci complir la legisla-

ció” en referència als serveis mí-

nims i al dret dels treballadors

que no volen secundar l’aturada.

El president de la Cambra de
Comerç, Joan Gual de Torrella,

també aposta per una mediació
del Govern, perquè “no és mo-

ment de vagues” a la Comunitat,

a causa tant a l’actual crisi econò-

mica com a la temporada turísti-

ca. El president de l’entitat came-

ral apel·là a la “responsabilitat”

d’ambdues parts i confia que

s’acabi assolint un acord.

Cancel·lacions

Gual va fer una crida al “sentit

comú”, perquè els empresaris de

l’Arxipèlag “han començat a

tenir anul·lacions de les reserves

en previsió” a aquestes protestes

convocades pel juliol. En termes

similars esmanifestà el lobby tu-

rístic Exceltur, que instà sindi-
cats i patronal a assolir un acord,

ja que la notícia de les vagues

crea un clima “d’incertesa” en

els principalsmercats emissors.•

Els empleats de Transunion convoquen vagaPIMEM,CAEB,
Cambra i Exceltur
apel·lenal “sentit
comú”depatronal
i sindicats

LaCambrade
Comerç confirma
que ja s’hanproduït
algunes
cancel·lacions

Treballadors.Sónelsqueestanconvocatsa se-
cundar lesvaguesd’hostaleria i transportdiscrecio-

nalperalsdies20, 21 i 22de juliol. En temporadaalta,

ahosteleriahipothavermésde 100.000persones

arreude lesBalears treballantenaquest sector. Enel

casdel transport turístic, hi hadevers3.000emple-

atsafectatsper la convocatòriad’aturadaarreude

l’Arxipèlag.•
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