ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Institut Metropolità del Taxi

El Sr. Alberto Álvarez Vega, actuant en nom i representació de l’entitat
ASOCIACIÓN PROFESIONAL ÉLITE TAXI, designant com a domicili a efecte de
notificacions la seva seu social ubicada al carrer Porto núm. 42, baixos, de Barcelona
(08032), i amb correu electrònic elitetaxibcn@gmail.com, COMPAREIX, i com a millor
procedeixi en dret, EXPOSA
- (i) Que la ASOCIACIÓN PROFESIONAL ÉLITE TAXI, com és conegut per
aquesta Administració, ostenta la condició d’entitat representativa del sector del
taxi a l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona, com a membre electe de la
Taula Tècnica del Taxi a efectes de les relacions amb l’Institut Metropolità del
Taxi i en representació col·lectiva de les persones físiques titulars d’una o dues
llicències de taxi.
- (ii) Que entre les finalitats essencials de l’entitat, reconegudes en l’art. 6 dels
seus Estatuts, es troba la de « Velar por el nivel, el prestigio y el buen nombre

de la profesión y de los asociados en el ejercicio de la misma, representándoles
y defendiendo sus intereses ante las Administraciones Públicas y particulares, y
en los Tribunales de Justicia, con la amplitud que en derecho se requiera ” i la
de “Participar activamente en la elaboración de las disposiciones legales que

regulen el sector del taxi, vigilando el desarrollo y aplicación de los
procedimientos, plazos y términos contemplados en la normativa aplicable en
la materia del taxi en general, denunciando los incumplimientos que se
produzcan en este ámbito».
- (iii) Que, en aquesta qualitat, la meva mandant ha de considerar-se com a
persona interessada en tots aquells procediments administratius i judicials en
què la controvèrsia a dirimir estigui vinculada amb la interpretació i aplicació
del Reglament aprovat per l’AMB en data 21 de maig de 2019 de les condicions

d’explotació de les autoritzacions de transport de viatgers en vehicles de turisme
de lloguer amb conductor de fins a 9 places, així com de les disposicions amb
rang de Llei de les que aquest Reglament porta causa, com ho són
particularment el Reial Decret Llei 13/2018, de 28 de setembre, que modifica la
LOTT en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor, i el Decret Llei
4/2019, de 29 de gener, de mesures urgents en matèria de transport de viatgers
mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor.
I tot això als efectes de l’art. 4.1.c) i 53.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, de l’art. 18
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, i dels arts. 19.1.b), 21.1.b) i 49.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
- (iv) Que, per tot això, se sol·licita d’aquesta Administració que faciliti amb
celeritat a la nostra entitat una relació de tots aquells procediments tramitats
per l’Administració a la que ens dirigim que tinguin per objecte la depuració de
responsabilitats derivades de les eventuals infraccions comeses de la normativa
reguladora de l’arrendament de vehicles

amb

conductor,

constituïda

essencialment per la més amunt ressenyada, amb indicació de (1) quin és el
seu objecte, (2) el número de referència assignat al corresponent expedient,
(3) si es troben en tràmit o ja han estat resolts definitivament i en quin sentit i
(4) si han estat objecte d’impugnació davant la jurisdicció contenciosa
administrativa, detallant en aquest darrer supòsit el número de recurs, la fase
processal en què es troba i l’òrgan judicial competent en cada cas.

I, en la seva virtut,
SOL·LICITO: que es tingui per presentat el present escrit i les manifestacions
que conté en nom de l’entitat ASOCIACIÓN PROFESIONAL ÉLITE TAXI, s’admetin i, en
el seu mèrit, s’acordi de conformitat amb allò peticionat en el seu apartat (iv).

Barcelona, a 23 de setembre de 2021.

Alberto Álvarez Vega
En nom i representació de l’entitat
ASOCIACIÓN PROFESIONAL ÉLITE TAXI

