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Vaga aAmazon aMadrid
en plena jornada d’ofertes
Els sindicats convoquen tres dies d’aturades per exigir millores laborals

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

Els treballadors del principal centre de
logísticad’AmazonaEspanya,eldeSan
Fernando de Henares (Madrid), van
reprendre ahir les protestes amb la pri
mera de les tres jornades de vaga con
vocades fins aquest dimecres 18. L’atu
radacoincideixambelprimeday–dedi
cat als subscriptors d’Amazon i que
duradesd’ahiralmigdia finsavuiamit
janit–, la principal campanya d’ofertes
del gegant tecnològic, junt amb el black
fridayde finals denovembre.
Segons els convocants de les protes

tes, el seguiment d’ahir per part dels
treballadors va ser d’entre el 70% i el
80%, unes xifres que van rebutjar des
de la multinacional. A través d’un co
municat, Amazon va defensar que “no
s’ajustena la realitat” i vaassegurarque
“lamajoria”delstreballadorsdelcentre
de Madrid havien anat a treballar, per
la qual cosa s’estaven “processant les
comandes”. Els vaguistes reclamen
firmar un conveni que no suposi “re
talladesenelsdretssalarials, salut labo
ral i conciliació”.
Els representants dels treballadors

van assenyalar ahir que en el torn de
tarda amb prou feines van entrar a les
instal∙lacions “uns 90 empleats, princi
palmentpersonald’empresesdetreball
temporal (ETT) que no fa més de dues
setmanes que són a la nau”. Douglas
Harper (CC.OO.), membre del comitè
d’empresa, va denunciar que es tracta
de treballadors contractats per mitigar

l’impactedelavagadurant lacampanya
del Prime Day. La plantilla d’Amazon
en el centre logístic deMadrid està for
mada, segons els sindicats, per 1.100
treballadors fixosmésunsaltres700de
contractats a travésde l’ETT.
“Els camions estan sortint de la plan

ta en un degoteig, res a veure amb el
ritme de l’any passat en el Prime Day,
quan vam tramitar en el nostre centre
mig milió de productes”, va explicar
ahir a la tardaHarper.
Els empleats mantenen un pols amb

Amazondesdeprincipisdel2017,arran
de la negociació del conveni. La prime
ravagacontraelgegant tecnològicaEs
panya es va produir aMadrid elmes de
març passat, amb ampli seguiment per
partde laplantilla. Pocsdiesdesprés, la
direcció de l’empresa va ratificar l’apli
cació del conveni del sector de trans

port i logísticad’àmbit autonòmic, “pit
jor en molts aspectes que del nostre
centre de treball”, va afirmar Douglas
Harper. Empresa i representants dels
treballadors tenien fixada la setmana
passada reunions diàries per provar
d’arribaraunacord.Dissabte lacompa
nyia nordamericana va fer una oferta,
queelssindicatsvanconsiderar“insufi
cients en totes lesmatèries”, per la qual
cosa les reunions vanquedar suspeses.
El sindicat CC.OO. va precisar en un

comunicat que l’última oferta de l’em
presa, malgrat contenir avenços, “no
contemplacapde lespropostespresen
tades per les organitzacions sindicals i,
per exemple, estableix un increment
salarial de l’1,1%, que no permet ni tan
sols recuperar l’IPCacumulat”.
Les tres jornadesdevagad’Amazona

Madrid no són les úniques protestes a
què s’enfronta aquests dies la multina
cional a Europa, durant la celebració
del Prime Day. Segons recull Reuters,
avui han convocat una vaga a Amazon
Alemanya per exigir també millores
laborals,mentre que a Polònia fan vaga
de zel. Els treballadors de diferents
centres logístics han començat a coor
dinarse per crear una taula única de
negociaciód’àmbit europeu.!
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També hi ha protestes als centres logístics d’Alemanya i Polònia

El ‘prime day’ –fins avui
amitjanit– és la campanya
de vendesmés important
junt amb el ‘black friday’

Per un pacte
metropolità

Comença a generalitzarse l’ac
ceptació per parts dels grups
polítics que els principals pro
blemes de Barcelona no tenen

solució si no és en claumetropolitana: ha
bitatge i gentrificació,mobilitat i contami
nació, oferta d’allotjament i gestió del tu
risme, desigualtats i pobresa... És veritat
que, a diferència d’altres aglomeracions
urbanes, no disposem d’una àrea metro
politana amb prou poder i recursos per
abordarambsolvènciaaquestesqüestions.
Però podem fer de la necessitat virtut i
avançar per la via del pacte, que, si s’acon
segueix, sempre és millor que la de la
imposició, per molt metropolitana que
sigui. Pacte territorial i amb la major part
dels operadors sectorials possibles. Un
pacte que només pot promoure amb efec
tivitat laciutatdeBarcelona,desde lavisió
estratègica i des de la generositat i l’empa
tiaambla restadel territorimetropolità.
Perraonsexpositives,abordaremcadas

cun d’aquests temes sectorialment, però
cal ser conscients que tots estan estre
tamentvinculatsentre si i,mésque l’expo
sició lineal d’un article, en caldria una de
matricial. Començant per la mobilitat, cal
tenir en compte que el 58% dels despla
çamentsenvehicleprivataBarcelonapro
venendedesplaçamentsa ideforadelmu
nicipi.Majoritàriamentderesidentsafora,
però també són rellevants els barcelonins
que agafen el cotxe per desplaçarse fora
delaciutat.Iencartafaltarienelsdesplaça
mentsforadel’AMB,ambunúsdelvehicle
privatmoltmésintens.Pertant, laclaudels
problemes demobilitat passa per resoldre
de formamolt més eficient que ara els ac
cessos des de l’entorn metropolità al seu
cor. Després podem parlar de carrils bici,
eixos de vianants, vehicle elèctric o distri
bució i càrrega i descàrrega. Però cal ser

conscients del que és principal i del que és
complementari.
Lesciutatsiaglomeracionsmetropolita

nes que tenen més ben resolt el tema ho
han fet bàsicament a través del park and
ride. És adir, gransaparcamentsperifèrics
connectatsde formaeficientambelcentre
ambtransportpúblic.Laclauperquèelsis
tema funcioni depèn de la correcta ubica
ciódel’aparcament,d’unapolíticatarifària
molt incentivadora id’unesconnexionsen
transport públic eficients. I dels costos i
dificultats que tinguin per arribar o apar
caralaciutatcentralelsquiesvulguinobs
tinara ferhoambvehicleprivat.
Ésevidentquecapmunicipionespoden

ubicar aquests aparcaments no estarà
gaire motivat a cedir espai urbà sempre
escàs per allotjarlos. Aquí entra el pacte
i les compensacions, en forma econòmi
ca i/o funcional, d’ubicació d’activitats
centrals que habitualment només es con
centren a Barcelona. Tenim un transport
metropolità raonable tot i un amplimarge
de millora, les tarifes tan sols depenen de
nosaltres i només ens falta identificar on
posem els P&R i quines compensacions
handerebreelsmunicipisqueelsacullin.

Permillorar lamobilitat
cal posar grans aparcaments
a la perifèria i compensar
elsmunicipis que els acullin
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Enric Llarch
Economista

JAUMEMASDEU
Brussel∙les Corresponsal

La popularitat d’Airbnb no pot ser una
excusa per incomplir les normatives eu
ropees de protecció dels consumidors.
Aquest va ser l’argument de base que va
fer servir la comissària europea de Con
sum, Vera Jourová, quan va anunciar
l’ultimàtum que va formular a la famosa
plataforma en línia d’oferta d’allot
jament. Té fins a finals d’agost per cor
regir les seves violacions endos aspectes
molt precisos, la falta de transparència
quedificultacomprendreperquèiquant

han de pagar els consumidors pels ser
veis contractats, i una millora de les
normes en cas, per exemple, d’anul∙lació
de la reservapelpropietari.
“Cada vegada són més els consumi

dorsquereservenl’allotjamentdevacan
ces en línia, i aquest sector ha ofert nom
broses noves oportunitats als turistes”,
va dir la responsable europea de Con
sum,peròva insistirque laplataformaha
decorregirelseufuncionament:“Espero
que Airbnb doni curs a aquest assumpte
amb celeritat aplicant solucions adequa
des”. Si no les duua terme, a partir de se
tembre pot patir sancions que serien de

cidides i aplicades per les autoritats de
cada país. Undels punts crítics és la falta
de transparència dels preus. La CE exi
geix que es modifiqui la manera com es
presenta aquesta informació, a fi d’as
segurar que el consumidor sap el preu
total, incloses les despeses i suplements
obligatoris, com poden ser les despeses
de neteja. Si no és possible calcular el
preu final per endavant, el consumidor
hadequedar advertit quepodenaplicar
seli suplements addicionals. Una altra
correcció necessària és que s’indiqui si
l’oferta procedeix d’un particular o d’un
professional, que sàpiga si és la resi
dència habitual d’una família opertany a
un fons que controla un gran nombre
d’allotjaments. Les normes de protecció
delconsumidorsóndiferentsencadacas.
D’altra banda, s’adverteix a Airbnb que
ha de definir clarament la seva política
sobre indemnització i reemborsament.!

Brussel∙les exigeixaAirbnb
mésclaredatenels contractes
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]Deliveroovafirmarahirun
acord ambl’AssociacióEspa
nyoladeRidersMissatgers.
L’objectiués incrementar la
seguretatdelsmissatgers ipro
tegir la flexibilitata laseva feina,
segonsva informarDeliverooen
uncomunicat.Gràciesaaquest
acord,els treballadorsqueob
tenenalmenysun75%dels in
gressosde lacompanyiapodran
beneficiarsed’unacobertura
mésgranen l’assegurançaque
cobreixdanyspersonals,que
passade30a60dies./Efe

Acord amb l’associació
demissatges


