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El servei de taxi de Castellar s’integra a una àrea de prestació conjunta amb
diferents municipis dels dos Vallesos.

El servei de taxi de Castellar s’integra a una àrea de prestació
conjunta amb diferents municipis dels dos Vallesos

Dijous 26 d'abril de 2018
Programes| Ràdio Taxi Castellar

L’Ajuntament de Castellar del Vallès va aprovar en la sessió plenària del passat
dimarts, 24 d’abril, l’adhesió al conveni de col·laboració entre diferents municipis
del Vallès Occidental i Oriental per tal de desenvolupar la prestació conjunta del
servei de taxi en el seu àmbit territorial.

L’acord suposa la creació d’un servei de taxi conjunt amb els municipis de
L’Ametlla del Vallès, La Garriga, La Llagosta, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet
del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de
Campsentelles, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat.
També estan en procés d’incorporació els municipis de Caldes de Montbui, Santa
Eulàlia de Ronçana i Sant Feliu de Codines.

D’aquesta manera els taxis de tots aquests municipis podran actuar conjuntament en
qualsevol dels seus termes municipals i operaran amb les mateixes tarifes. A més,
s’unificarà la imatge dels vehicles per a la seva identificació, tot mantenint l’escut
vigent del municipi d’origen.

El conveni compta amb el vistiplau de la Direcció General de Transports i mobilitat
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i s’ha
acordat a sol·licitud de l’Associació Ràdio Taxi Castellar, entitat que representa tots
els taxistes amb llicència municipal de la vila.

Com a conseqüència d’aquesta adhesió, el Ple de l’Ajuntament també va informar
favorablement la proposta d’actualització de les tarifes dels serveis urbans de taxi de
Castellar, per tal d’ajustar-les a les de la nova àrea territorial de prestació conjunta.
Ara, aquestes tarifes es proposaran a la Comissió de Preus de Catalunya per tal que
en faci l’autorització definitiva, condició imprescindible per fer efectiva la
incorporació del municipi a aquesta àrea de prestació conjunta.
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