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NOTIFICACIÓ

ALEJANDRO CABRERA GARCIA
C. Montserrat Roig, 15-17
Argentona

Òrgan: Servei de Mobilitat
Expedient: 2020/000013321
Assumpte: Tràmit previ d’audiència del servei d’autotaxi de Mataró
___________________________________________________________________________________

Per Decret 5211 de 30 de juliol de 2020, el Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat ha
resolt el següent:

“Relació de fets
1.- La situació d'emergència sanitària ocasionada pel brot epidèmic de la Covid-19 declarada com a
pandèmia internacional per l’Organització Mundial de la Salut, l’11 de març de 2020 i l’adopció per part
dels diferents Governs d’un seguit de mesures dirigides a protegir el benestar, la salut i la seguretat dels
ciutadans i la contenció de la progressió de la malaltia.
2.- El Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada pel
COVID-19 i de l’inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya, mitjançant el qual es van aixecar les
restriccions de mobilitat en l’àmbit de tot el territori de Catalunya.
3.- El Decret 4367 de 29 de juny del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Molibilitat pel qual es
va acordar, de comú acord amb les organitzacions majoritàries del sector, que el servei d’autotaxi de
Mataró es presti mentre duri la situació de baixa demanda i, com a mínim fins el 30 de setembre de 2020,
d’acord amb el següent detall:
a) DILLUNS: operin les llicències amb nombre senar.
b) DIMARTS: operin les llicències amb nombre parell.
c) Que es repeteixi l’anterior seqüència, a partir de dimecres, incloent els dissabtes, diumenges i dies
festius i així successivament.
Aquest mateix decret preveu que abans de la finalització d’aquest termini, s’estudiarà, d’acord amb el
sector, l’oportunitat o no d’ampliar l’oferta abans si la situació econòmica i la demanda del servei d’autotaxi
augmenta.
4.- La demanda expressada per part de diversos titulars de llicències de taxi de poder operar d’acord amb
el calendari de torns anterior a l’actual situació de crisi sanitària.
5.- Informe de la cap del Servei de Mobilitat de 30 de juliol de 2020 en el que informa del següent augment
de la mobilitat a la ciutat i cap a d’altres poblacions:
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−

El servei de Mataró Bus presenta en feiner un 65% d’ocupació respecte el mes juliol de l’any anterior,
en dissabte un 67% i en diumenge i festiu gairebé un 70% (cap de setmana del 18 -19 de juliol).

−

I el volum de vehicles a la NII, actualment direcció Girona en relació al 23 de gener de 2020 és d’un
80% i en direcció Barcelona ja s’ha arribat al 100% (dades 24 de juliol).

I en el que proposa obrir un tràmit previ d’audiència a la recuperació del servei en les condicions anteriors
a la situació de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, pel que fa al calendari de torns del servei
d’autotaxi de Mataró.

Fonaments de dret
El Dictamen del Consell d’Estat núm.1272/2005, segons el qual el servei d'autotaxi és una activitat privada
dirigida al públic i d'un marcat interès general, qualificada doctrinal i jurisprudencialment de servei privat
d'interès públic o de servei d'interès públic que requereix una autorització administrativa de funcionament.
La Llei 19/2003, de 4 de juliol del taxi que es refereix a aquest servei com a activitat privada reglamentada
que complementa les prestacions pròpies del transport col·lectiu.
L’Ordenança municipal del servei d’autotaxi per a la regulació i ordenació del servei de taxi urbà.
El caràcter privat d’aquesta l'activitat implica que la seva regulació ha de respectar necessariament el dret
a la llibertat d’empresa reconegut per la Constitució Espanyola (art. 38)
Per tot això, i en ús de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 18 de juny de
2019,
RESOLC:
Primer.- Obrir un tràmit d’audiència a fi que en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de
la notificació de la present resolució, les persones interessades puguin al·legar i presentar els documents
i les justificacions que estimin pertinents, amb caràcter previ a la resolució de recuperació del servei
d’autotaxi de Mataró en les condicions anteriors a la situació d’emergència sanitària provocada pel COVID19, pel que fa al calendari de torns del servei.
Segon.- Comunicar la present resolució al Sindicat del Taxi de Catalunya a Mataró, al ServiTaxi i Elite
Taxi Mataró i a la resta de titulars de les llicències.”
El que us comunico pel vostre coneixement i als efectes escaients, tot indicant-vos que aquest és un acte
de tràmit, no definitiu en via administrativa i, per tant, no és susceptible de recurs i, això sense perjudici
que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei
39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Independentment de la via administrativa o jurisdiccional, us informo de la possibilitat de presentar una
queixa davant del Defensor del Ciutadà, les decisions del qual no són vinculants i prenen la forma de

2

Servei de Mobilitat

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV67Y23MBAPM3D7IBTVWGY26JY

Data i hora

04/08/2020 11:09:50

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
VICTORIA COSTA COTO (LLETRAT/DA DEL SERVEI P.D)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV67Y23MBAPM3D7IBTVWGY26JY

Pàgina

2/3

AJUNTAMENT DE MATARÓ
SORTIDA
04/08/2020 13:05
08121300082020015812
Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

recomanació. Per interposar aquesta queixa cal que es posi en contacte amb l'oficina del Defensor, al C/
Cuba número 47, trucant al telèfon 937582499 o enviant un correu a defensor@ajmataro.cat

La Lletrada del Servei p.d.
Victoria Costa Coto
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