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Abril 2017 

El Partit Demòcrata treballa per la 
resolució de la situació del taxi. 

En la passada sessió plenària de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a 
petició del nostre grup metropolità es va aprovar la proposta en defensa 
del taxi metropolità. 
 
Una proposta que va ser aprovada per tots els grups metropolitans i que va posar en evidència la falta 
d’interès i de responsabilitat de la presidenta Ada Colau envers aquesta situació i que havia rebutjat 
sistemàticament la petició del sector per reunir-se’n i escoltar-los. 
 
Finalment es va programar d’urgència una reunió amb els sindicats del taxi hores abans del plenari per 
intentar demostrar la seva voluntat negociadora. Una reunió clarament provocada per la nostra petició. 
 
Que demanem en la nostra moció: 
 

DONAR SUPORT al 
col·lectiu de professionals 

del servei del taxi 

metropolità de Barcelona. INSTANT al col·lectiu 
a continuar prestant 

el servei amb màxima 
qualitat i rigor. 

REBUTJAR tot tipus 
de violència entre els 
col·lectius afectats. 

SOL·LICITAR a la 
Generalitat de Catalunya 
que faci el seguiment de 

les autoritzacions de 
llicències VTC per tal de 
fer prevaldre l’ interès 

públic i garantir el treball 
digne dels professionals 

del sector. 

INSTAR les policies 
locals dels municipis 

i al cos de Mossos 
d’Esquadra a 

informar 
periòdicament dels 

controls dels vehicles 
que realitzin transport 

de persones amb 
conductors sense 

llicència. 

INSTAR al govern de 
l’Estat, què és qui en 
té les competències, 

a respectar la 
proporcionalitat  

actual entre llicències 
de taxi i les VTC (1 

llicència de VTC cada 
30 taxis) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITAR a la Generalitat 
de Catalunya que en el 
marc de la lluita contra 
l’intrusisme ordeni un 
protocol d’actuació que 
permeti la identificació dels 
vehicles que presten servei 
de transports de viatgers. 

PROMOURE mitjançant l’Institut Metropolità del Taxi 
plans d’ocupació que garanteixi millorar les condicions 
de servei del taxi en un mercat cada cop més 
competitiu i que contempli: 

Un anàlisi i proposta d’un 
nou sistema tarifari 

consensuat amb el sector 

Estudi sobre la 
possibilitat de taxi 

compartit 

Noves campanyes de 
publicitat del sector 

Noves possibilitats 
d’APP al servei del taxi 
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La Generalitat porta Uber al Tribunal 
Suprem 
 L’alt tribunal ha decidit admetre a tràmit un 
recurs  de la Generalitat de Catalunya contra 
una sanció imposada a Uber i que el Jutjat 
Contenciòs-Administratiu 15 de Barcelona 
havia anul·lat. 
Ara el Tribunal Suprem haurà de pronunciar-
se i establir jurisprudència sobre la qüestió 
plantejada pel govern català i determinar el 
marc regulador de la connexió entre usuaris 
i serveis a través de plataformes digitals i el 
fet que aquestes activitats estiguin 
sotmeses a la regulació del sector del 
transport. 
 


