COMUNICAT OFICIAL
COMUNICAT A AFILIATS, SIMPATITZANTS I SECTOR DEL TAXI DE L'AMB EN GENERAL
La Junta de la Unió de Barcelona de l'STAC, davant l'anunci de la no reedició del pacte sectorial
que va donar lloc a l'autoregulació del servei durant el mes d'agost, vol manifestar el següent:
•

L'STAC ha defensat en tot moment la conveniència de reeditar el pacte sectorial per
regular el servei durant el mes de setembre. En coherència amb la voluntat manifesta del
90% dels nostres afiliats i companys que han participat en els diferents sondejos, com no
podia ser d'una altra manera.

•

Un pacte d'aquestes característiques exigeix d'un consens total entre tots els actors
implicats, que lamentablement ara no es donava. Respectem, encara que no compartim,
la decisió d'altres organitzacions de no donar suport al pacte i demanem només
assenyalar a l'únic responsable del fet que avui no tinguem una regulació amb garanties
jurídiques: l'Institut Metropolità del Taxi.

•

Davant la situació insostenible que estem patint, de la reunió amb l'IMET de dimarts
vinent només esperem que se'ns anunciï un pla de rescat i viabilitat econòmica pel
sector, que inclogui a més d'una regulació sostenible, una estratègia d'incentiu de la
demanda i d'ajudes econòmiques. En cas de persistir l'IMET en el seu desistiment de
funcions manifest, el conflicte serà del tot inevitable i de conseqüències imprevisibles.

•

Els nostres serveis jurídics segueixen estudiant la millor via per a reclamar tots els
perjudicis derivats de la inacció de l'IMET, com a màxim responsable de garantir la
viabilitat econòmica del servei de taxi a l'AMB.

•

Volem mostrar públicament el nostre suport i solidaritat amb els companys d'Élite Taxi i
d'ATC, per les possibles conseqüències que es derivin de la reclamació judicial impulsada
per certs individus de sobres coneguts pel sector. Els mateixos que amenacen i
coaccionen als legítims representants del sector, democràticament escollits a les urnes, i
que han dilapidat històricament tots els avenços col·lectius en benefici propi i dels seus
negocis de dubtosa legalitat.

•

Volem agrair la participació de tots els companys i companyes, afiliats o no, en els
diferents sondejos realitzats durant els darrers dies. Encoratgem als que, malgrat tenir
l'oportunitat no ho han fet, a implicar-se i prendre partit. Vivim un dels pitjors moments
de la història del nostre sector i del nostre país, ús necessitem a tots i a totes. Des de
l'STAC lluitarem sense descans per a tractar de garantir el futur del nostre sector, amb la
convicció i perseverança de sempre.
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