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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER MILLORAR LES 

CONDICIONS DEL SERVEI DEL TAXI PER ALS PROFESSIONALS DEL 
SECTOR I ELS USUARIS 

 
 
1.- Atès que, el servei del taxi de Sant Cugat del Vallès és un servei públic 

que afavoreix la mobilitat, tant de la ciutadania com dels empresaris i 
professionals que ens visiten (hem de tenir en compte que Sant Cugat és 

una de les ciutats més actives de la regió metropolitana de Barcelona), i 
com a tal, ha de poder gaudir de les prerrogatives que qualsevol servei 
públic de mobilitat té ja atorgades. 

 
2.- Atès que, el servei del taxi assumeix unes prestacions que cap altre 

servei públic de transport i mobilitat pot oferir, cal adoptar, doncs, les 
mesures necessàries dirigides tant als professionals del taxi com a la 
ciutadania, que permetin prestar el millor servei possible. 

 
3.- Atès que, el nostre grup s’ha reunit amb professionals del servei del taxi 

al nostre municipi i ha recollit les demandes i mancances, que relacionem a 
continuació: 
 

-La manca de dotacions o equipaments, que puguin proporcionar un lloc 
apropiat d’espera i descans, tal com marquesines a les parades per a 

protegir els taxistes i usuaris del servei de les inclemències 
meteorològiques, ja sigui la pluja o un excés de sol a l’estiu.  
 

Els taxistes quan no estan fent un servei o han d’estar dins del seu vehicle, 
la qual cosa en matèria de riscos laborals no és molt convenient, ja que la 

seva feina els obliga a passar gran part de la jornada asseguts als vehicles o 
si hi volen estar fora, han d’estar dempeus o asseguts en llocs impropis. 
 

-La manca de seients a les parades tant per als usuaris, què han d’esperar 
l’arribada dels taxis, com per als propis taxistes. 

 
-La manca de lavabos per a ús dels taxistes en les parades.  
 

-Les pilones de la zona centre, que impedeixen el pas d’un servei públic. 
Aquest bloqueig dificulta que els taxis puguin anar a recollir i dipositar els 

usuaris que hi viuen. La mesura que reclamem és tan senzilla com que els 
taxis hi puguin tenir accés a tota hora. 

 
-La manca de senyalització pels vianants de les parades de taxi. 
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-Millorar la ubicació de la parada del carrer Andana i de l’Hospital General 

de Catalunya. 
 

4.- Atès que, els professionals del taxi són pioners en l’ús de vehicles 
sostenibles, en l’actualitat la majoria de taxis són híbrids, i en un futur 
pròxim l’aposta serà per vehicles elèctrics, s’ha d’estudiar la conveniència 

de posar punts de recàrrega en les parades de taxi. 
 

Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents, ACORDS: 
 

1- “Que en el marc de la Taula de mobilitat s’estudiï i s’avaluï, amb la 

participació dels conductors del servei de taxi mitjançant els seus 

representants, els següents aspectes:  

- La necessitat d’iniciar els treballs d’estudi tècnic per a procedir a 

dissenyar i projectar marquesines, que proporcionen protecció contra 

les inclemències climatològiques, i llocs de seient tant pels conductors 

del servei del taxi com pels usuaris del mateix. 

- La possibilitat d’instal·lar a les parades de taxis lavabos destinats als 

taxistes. 

- El pas dels taxis a les zones d’accés restringit amb pilones del centre, 

a tota hora, per a la millora del servei públic del taxi. 

- La necessitat d’instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics 

en les parades de taxis.” 
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