A la Comissió de Presidència, drets de ciutadania,
par6cipació i seguretat i prevenció
Eulàlia Reguant i Cura, en qualitat de regidora del grup municipal CUP Capgirem Barcelona,
actuant en el seu nom i representació, manifesta:

Els darrers mesos el debat sobre el sector taxi ha girat en molts moments sobre la seva
accessibilitat i capacitat de donar resposta a les necessitats actuals. En l’actualitat, moltes
mul=nacionals, amb l’únic propòsit de tenir un rendiment econòmic, actuen de manera
salvatge per eliminar el sector públic, amb conseqüències desastroses per als usuaris, ja que
tenen pitjor servei, a preus més elevats i sense control de ningú.
En aquest sen=t, malgrat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la competència de la regulació
del taxi és de l'Ins=tut Metropolità del Taxi, l'Ins=tut Municipal d'Informà=ca té com a objec=us
el desenvolupament, manteniment i evolució de solucions TIC eﬁcients i produc=ves per a la
ciutadania i els empleats municipals.
Per tot això fem la següent,

Proposició
La Comissió d'Economia i Hisenda acorda:
Instar al Ins=tut Municipal d’Informà=ca a treballar una aplicació d’interès social per als usuaris
del taxi, aplicació amb format universal i fer-ne el manteniment i desenvolupament, pel
beneﬁci de les veïnes i veïns, i garan=r així també la seguretat i transparència envers el ciutadà.
Una aplicació on l’usuari pugui demanar un taxi a través del seu disposi=u de telèfon, a través
d’una de les parades intel·ligents o per tablets o botons d’avís instal·lats en hospitals o en les
llars de persones grans que viuen soles.
Aquesta aplicació, de ges=ó pública, ha de servir per integrar el servei públic del Taxi, amb la
tecnologia necessària per facilitar el seu accés a cada un dels ciutadans i alhora treballar per
garan=r preus públics i facilitar el servei a persones grans i adaptar el servei als serveis de salut.
Així mateix, ha de poder vincular l’usuari a serveis socials per garan=r que tothom té accés a
aquest servei públic a preus assequibles, en funció de la seva renda.

Aquesta aplicació es treballarà en coordinació amb l’Ins=tut Metropolità del taxi i les
associacions de taxistes existents actualment, a través d’una taula de treball conjunt per
detectar les necessitats i respondre de manera eﬁcient.
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