
Barcelona, a 05 de juny del 2020

Sra. Ada Colau i Ballano
Alcaldessa de Barcelona

Benvolguda,

Aprofitant la nostra trobada d'avui al Parc Tecnològic de Barcelona, des de la nostra
organització volíem traslladar-li una enorme preocupació del sector del taxi a l'AMB.

El passat 24 d'abril vam traslladar una proposta de regulació de l'oferta de taxis, un
cop acabi l'estat d'alarma i de manera temporal fins a recuperar la normalitat, per
instància a l'Institut Metropolità del Taxi (IMET). Aquesta té el suport de totes les
associacions  representatives  del  sector  del  taxi  de l'AMB i  la  pràctica  totalitat
d'empreses d'intermediació (adjuntem document amb la proposta registrada).

L'objectiu  d'aquesta  proposta  és  ajustar  temporalment  l'oferta  de  taxis  a  la
previsió de baixa demanda, un cop acabi l'estat d'alarma. Aquest fet rendibilitzaria
les  jornades  laborals  dels  professionals  taxistes,  evitant  així  una  precarització
laboral del sector que afectaria la salut dels companys, la qualitat del servei i la
contenció dels nivells de contaminació atmosfèrica de la nostra ciutat.

Al llarg del darrer mes hem mantingut cinc reunions amb l'equip directiu de l'IMET i
en cap d'elles hem rebut resposta a la nostra proposta i palpem una evident manca
de voluntat política per a tenir-la en consideració, fet que ens preocupa enormement.

Ens trobem en una situació de caiguda de la demanda de taxi a la ciutat de més d'un
90%,  durant  els  mesos  de  vigència  del  decret  d'estat  d'alarma.  Les  previsions
futures no són esperançadores, segons tots els economistes i experts, el PIB patirà
la major caiguda en cinquanta anys, l'atur s'enfilarà a xifres mai vistes i no tornarem
a xifres d'activitat econòmica comparables a 2019 fins d'aquí  a dos anys,  en les
previsions més optimistes.

Creiem que les diferents administracions han d'adoptar un paper de lideratge de la
recuperació econòmica i ajudar a sectors d'interès públic com el del taxi a
sobreviure. Preguem que tinguin en consideració la nostra proposta.

Atentament,

Carlos Fernández Romero
Secretari d'organització de la Unió de Barcelona de l'STAC
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