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Prop de 200 taxistes del Camp 
de Tarragona van concentrar-se 
ahir al matí a la plaça Imperial 
Tarraco per protestar en contra 
de les llicències de vehicles de 
lloguer amb conductor, cone-
guts aquests com VTC. El sector 
denuncia que es tracta d’una 
competència deslleial, perquè 
tal com explicava el president de 
l’Associació Ràdio Taxi de Tarra-
gona, Sergi Marquès, «funcionen 
com a taxis quan realment no ho 
són, perquè s’aproiten d’un buit 
legal que existeix des que Europa 
va eliminar la llei que regulava 
els VTC». Segons detallava Mar-
quès, «abans es permetia que 
hi hagués una VTC per cada 30 
taxis». Però amb la desaparició 
de la llei, explicava, «grans pla-
taformes digitals, com Uber o 
Cabify, han començat a comprar 
llicències de cop per crear verta-
ders lobbys que funcionen com 
si fossin taxis normals». 

Teòricament, una VTC és un 
vehicle de lloguer amb conduc-

tor. El seu servei s’ha de contrac-
tar amb anterioritat i el vehicle 
ha de funcionar amb un full de 
ruta, que marca el mateix usua-
ri. Però Marquès assegurava que 
«això no està passant». Segons 
deia,  «treballen com a taxis ca-
mulats, que compren les llicèn-
cies a 100 euros i tributen els 
impostos a paradisos iscals». 
Tot i que reconeixia que «com 
més gran sigui la ciutat, més se’n 
troben», subratllava que «a Tar-
ragona, amb l’antiga llei a la mà, 
hi hauria d’haver com a molt 3 
VTC, perquè hi ha registrats 93 
taxis, però en canvi ens trobem 
amb 16 vehicles de lloguer amb 
conductor, i això no es pot per-
metre». 

El mateix president expressava 
que «a Tarragona estem notant 
la presència d’aquests tipus de 
vehicles, sobretot en indrets com 
l’estació del Camp de Tarragona, 
l’Aeroport de Reus o el Port quan 
arriben creueristes». El darrer 
episodi que recorda Marquès va 
succeir durant la passada Set-

mana Santa, quan centenars de 
persones es van aplegar a la Cos-
ta Daurada per gaudir i participar 
en el Mundialet de futbol base. 

Segons expressava Marquès, «a 
l’estació de l’AVE hi havia quinze 
vehicles de lloguer amb conduc-
tor, de l’estil d’una furgoneta, 

completament plens». El mateix 
Marquès destacava que «sabem 
quins vehicles són, perquè acos-
tumen a ser de color negre i por-

ten les lletres de Servei Públic 
enganxades al darrere». 

El temor més gran d’aquest 
sector és que «ens acabi passant 
com a California». Marquès ex-
plicava que «allà abans hi havia 
22.000 taxis, i ara tan sols en 
queden 2.000». Segons deia, 

«això es deu al fet que la platafor-
ma Uber ho ha monopolitzat tot, 
ins i tot pot augmentar el preu 
dels trajectes quan plou». 

El sector està a l’espera de que 
el Tribunal Superior es pronun-
ciï al respecte, i també treballa 
amb la Generalitat en el cas que 
s’accepti seguir donant llicències 
d’VTC. Si això fos així, Marquès 
espera que «existeixi un sistema 
de control per conèixer les ac-
tivitats d’aquests vehicles amb 
exactitud». 

LABORAL

Els taxistes es planten contra les llicències 
de vehicles de lloguer amb conductor
La protesta va tenir lloc ahir al matí al voltant de la plaça Imperial Tarraco, zona que va quedar col·lapsada pels gairebé 200 taxistes concentrats 

Segons Marquès, «a 
Tarragona hi hauria 
d’haver 3 VTC i en 
realitat n’hi ha 16»

FEAC

A la imatge, els vehicles que durant el matí d’ahir es van concentrar a la plaça Imperial Tarraco. 
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La prestigiosa companyia Ballet 
de Moscú torna de nou a Tar-
ragona el proper dilluns dia 1 
de maig per representar la Bella 
Dorment. L’espectacle intentarà 
sorprendre de nou els tarrago-
nins, un públic que segons el 
director de la companyia, Timur 

Fayziev, «gaudeix cada vegada 
més quan venim a visitar aques-
ta ciutat». Per aquest motiu, Fay-
ziev expressava que «la notícia 
més important no és que vin-
guem nosaltres, és que el Palau 
de Congressos estigui ple ins a 
dalt tal com ha passat en les al-
tres representacions». 

Cal recordar que el Ballet 
de Moscú té programades a la 
ciutat tres actuacions a l’any. 
Aquesta en concret, comptarà 
amb la participació de trenta ba-
llarins i ballarines, amb el paper 
destacat de Cristina Terentiev i 
Alexei Terentiev, ambdós solis-
tes de l’espectacle. El director 

de la companyia va voler agrair 
«l’estima i els aplaudiments que 
rebem cada vegada que actuem 
a Tarragona i a Catalunya» i va 
expressar que «les obres que re-
presentem són clàssics, però el 
que s’ha convertit realment en 
un clàssic són les actuacions a 
aquesta ciutat». 

CRISTINA AGUILAR

El director de la companyia, ahir durant la presentació. 

El Ballet de Moscú torna aTarragona per 
representar la Bella Dorment

CULTURA

L’actuació tindrà lloc el proper dilluns 1 de maig al Palau de Congressos, a partir de les 19 hores

La partida dels Jocs, integrada 
al pressupost del CSD

JOCS 2018

El president del Consejo Su-
perior de Deportes (CSD), José 
Ramón Lete, va defensar ahir 
públicament el pressupost de 
165 MEUR d’aquest organisme 
per al 2017. Lete va recordar 
que «dimarts tancàvem el com-
promís inal de l’Executiu amb 
els Jocs». El mateix expressava 
que «es tracta d’una partida 
de 12,5 MEUR per aquest any 
i el següent». Lete va aproitar 
l’avinentesa per recordar també 
que «en total, el Govern inverti-

rà de manera directa 15 MEUR 
per als Jocs Mediterranis». Cal 
recordar que la vicepresidenta 
del govern i ministra de Presi-
dència, Soraya Sáenz de San-
tamaría, va visitar dimarts la 
ciutat per signar, amb l’alcalde 
Josep Fèlix Ballesteros, l’acord 
de col·laboració amb els Jocs 
del 2018. La van acompanyar 
a la signatura el ministre d’Hi-
senda, Cristóbal Montoro, i el 
ministre d’Educació, Cultura i 
Esports, Íñigo Méndez de Vigo. 


