COMUNICAT DE PREMSA
Barcelona, 31 de Juliol de 2018 .- El Consell de Gremis considera que el sector del taxi

està perjudicant directament al turisme i el comerç de Barcelona sense empara
legal
La vaga indefinida del Servei Públic que és el taxi de Barcelona, no contempla una convocatòria
adequada, ni tampoc ofereix serveis mínims. Només aquest punt va contra l’ordenament públic,
doncs el servei de Taxis de la ciutat és; al igual que la Guardia Urbana, un servei públic que ha
de complir uns mínims per l’ordenament públic.
Sumat a l’anterior, ens trobem un col·lapse intencionat d’accessos a la ciutat, a la sensació
d’ inseguretat havent viscut turistes i ciutadans situacions conflictives; i això repercuteix
òbviament en el comerç de la ciutat i la nostra imatge al turisme de la ciutat.
El President del Consell de Gremis ha manifestat que “veient que la reunió amb el Ministeri de
Foment no ha posat fi a la situació d’incertesa, per aquest motiu instem com Comerç de
Catalunya a l’Administració a posar-hi solució, al sector del taxi a vetllar pels seus interessos, que
són legítims, però amb vagues acordades amb els serveis públics mínims corresponents i sense
penalitzar a la societat de les seves demandes; i a l’Ajuntament a que els serveis públics de la
ciutat compleixin amb l’ordenament municipal, permetent la mobilitat als ciutadans i el comerç”

El Consell de Gremis és una federació d’entitats de representació empresarial i sectorial creada
l’any 1980 per a la defensa, representació i foment dels interessos generals dels sectors del
comerç, dels serveis i del turisme de Barcelona i Catalunya. Està integrat per gremis i associacions
sectorials amb més de 10.000 petites i mitjanes empreses. El passat mes de gener de 2018 va
ser designat i va assumir la responsabilitat de representar els temes relacionats amb el Comerç,
Turisme i Serveis de Foment del Treball Nacional.
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