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s conflicte entre taxi i VTC ha
passat de rampillada a Menorca.
Segons publicava el MENORCA ·
Es Diari a sa nostra illa s’estiu de
l’any passat només hi havia sis llicències
de lloguer de vehicles amb conductor
(VTC), totes a Mahó, davant es 104 taxis
permanents. Anem a analisar ses llums i
ses sombres d’aquest conflicte que ha esclatat a sa península, on conductors VTC
han patit greus agressions i on certs taxis
s’han cregut amb es dret, literalment, de
segrestar sa ciutat tallant i acampant sine
die a Madrid i Barcelona. En una vaga
que, per cert, no és legal sinó que es tracta d’un tancament patronat o lockout, però
açò ja són figues d’un altre paner.
Es gremi des taxi ha posat es crit en el
cel per lo que considera una competència
deslleial per part de ses VTC. S’argument
més escampat és que una llicència de taxi
costa prop de 150.000€, i, en canvi, una
llicència de VTC té un preu aproximat de
5.000€. A priori, salta a la vista sa diferència de cost entre un servici i s’altre. No
obstant, sempre hem de llegir sa lletra petita. A principis de 2016, sa Comissió Nacional des Mercats i de sa Competència
(CNMC) ja va denunciar s’oligopoli des
taxistes. En un comunicat, sa CNMC reclamava an es Ministeri de Foment sa supressió de ses atrofiades regulacions que
impedeixen una competència real i efectiva entre taxis i VTC. Concretament, sa limitació quantitativa a ses VTC (actualment no hi pot haver més d’un VTC per
trenta taxis), s’obligació de contractació
prèvia (ses VTC no poden circular cercant
clients), ses restriccions geogràfiques (només poden operar a una autonomia) i altres imposicions arbitràries de s’Estat
com que s’empresa de servicis VTC hagi
de tenir un mínim de set vehicles, un local físic i dos conductors per cada tres
cotxos. Per tant, com veim, no tot són
flors i violes per part de s’Administració
cap a ses VTC; més bé tot lo contrari.
Es gremi des taxi diu que es manifesta
pes seus drets i contra s’intrusisme de ses
VTC. Realment no és cap intrusisme; és
un canvi de paradigma. Gràcies a ses

La font des pla
des Monestir

 Fa un parell de dies he pogut llegir al MENORCA que a
Maó posaran en funcionament
unes fonts públiques d’aigua
amb unes condicions sanitàries excel·lents, sense nitrats ni altres elements no
massa bons sanitàriament rallant.
Aquesta noticia m’ha fet recordar quan a la porta del vell
Institut , de la Casa de Misericòrdia i de l’església de Sant
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Es vertader problema des taxi
no és Uber ni Cabify, sinó ses
llicències estatals
especulatòries
VTC ara ets usuaris podem certficar de
forma descentralisada es servici rebut.
Per tant, ja no té sentit que hi hagi unes
autorisacions limitades. Bastarien uns requisits mínims com es carnet de conduir,
certificat ecològic, etc.

✒ SEGONS S’ECONOMISTA Juan Ramón Rallo, es taxistes es manifesten contra sa lliberalisació des sector en base a
cinc premisses: que han pagat ses llicències; que ses multinacionals controlarien
es sector; que ells paguen ets imposts a
Espanya; que Uber i Cabify maltracten es
seus treballadors; i que sense llicències,
ses ciutats estarien col·lapsades. Cap
d’aquests arguments és vàlid contra sa
lliberalisació des sector.
1. Si sa llicència s’ha convertit en un
dret de monopoli, un mos a pagar per poder participar, és perquè es propis taxistes o VTC són es que han especulat amb
sa venda de llicències (no s’Administració) i per açò s’han arribat a pagar preus
desorbitats de fins a 250.000€; no perquè
s’Estat els imposi an es taxis un preu més
car que a ses VTC. Sa llicència no és un

Cartas
de los
lectores

Francesc, al mig mateix de la
placeta hi havia una font pública on anaven a agafar aigua
la gent del barri. Aquesta font
tenia un poc modificada l’aixeta, de manera que les dones

dret exclusiu des taxista ni justifica que
no se’n puguin expedir més a tothom que
vulgui participar en es mercat.
2. Si no hi hagués restricció d’entrada
an es mercat, si tothom
amb un cotxo i una app
pogués prestar aquest
servici, seria impossible
que es disparassin es
preus ja que qualsevol
podria fer competència a
Uber i Cabify si aquestes
pujassin es preus, seria
molt fàcil a un mercat
lliure; no a s’actual amb
llicències estatals restrictives.
3. Cada persona ha de
valorar si agafa un taxi
perquè paga ets imposts a
Espanya o agafa un Uber
-no és es cas de Cabifyperquè tributa a fora.
Quan compram a Amazon, Mercadona o El Corte Inglés valoram es servici que mos ofereixen; no on tributen. Lo important és es
valor que es crea per s’usuari. ¿Tots es
cotxos des taxistes s’han fabricat i venut a
Espanya? ¿I sa benzina? ¿I on tributa
s’app de MyTaxi? es tracta d’un argument ad hoc per bloquetjar s’entrada de
nous competidors. No existeix cap taxi
que funcioni amb tot 100% fabricat a Espanya.
4. Es gremi taxista reconeix així que
són uns proveedors cartelisats ja que no
tenen competència. És a dir, ets usuaris
pagam molt més que si hi hagués competència i açò els permet tenir unes condicions salarials privilegiades i molt més
òptimes que si competissin. Si els preocupàs realment ses condicions des conductors VTC ¿per què vetar sa seua entrada en es sector? Lo que s’ha de fer és
obrir es mercat a tothom que vulgui ser
taxista o VTC amb unes condicions laborals mínimes.
5. Sa solució no és quanta gent pot ser
taxista sinó quants de vehicles poden circular a cada ciutat, establint peatges
dinàmics com existeixen a Singapur, on
es paga un preu més car allà on més se
contamina.
No existeixen raons per oposar-se a sa
lliberalisació des sector des taxi. Com diu
Daniel Lacalle «el futuro del taxi no es el
pasado». Es futur des taxi està en sa lliure
competència i oferir un millor servici an
es ciutadà. Es vertader problema des taxi
no és Uber ni Cabify, sinó ses llicències
estatals especulatòries.

(eren preferentment dones; encara no hi havia res a dir de la
paritat de gènere) duien un artefacte de llenya amb un
ganxo metàl·lic que permetia
pressionar l’eix de l’aixeta sense fer-se gaire mal.
Aquesta font tenia una altra
aplicació emprada pels estudiants (al·lotots un poc malcriats) per a, com es deia entre
ells (noltros) «passar per la
font» a qui era mereixedor
d’aquesta «passada per la quilla». Açò avui es diria mobbing
però crec que, «qui més qui

manco», va passar per aquesta
situació, sense fer cap denúncia a cap saig (avui els hi
diuen municipals). Una passada per «sa font» i pel «polo»,
esclarint idees tramuntanals
ho posava tot al seu lloc. Una
vegada van ser necessaris sis
parells de braços per a «passar
per la font» a un company més
voluminós i enrabiat (te’n recordes, Julian?)
Temps passats...
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o hay más remedio que volver al asunto, porque esta semana debería empezar lo
que todos llaman el proceso
del proceso (o el procés del procés), el
Día del Juicio que esperan con ilusión
los líderes independentistas (salvo los
propios encarcelados), a fin de europeizar y a ser posible universalizar el drama catalán, mostrando al mundo la vergüenza de la Justicia española, el Estado antidemocrático y franquista que les
oprime y reprime, y, en definitiva, la
crisis humanitaria catalana. Probablemente estos líderes (excepto los encarcelados) coinciden con las vengativas
derechas españolas en desear un proceso del proceso muy escandaloso, con
condenas injustas y despiadadas, en la
confianza de que durante los próximos
meses haya grandes manifestaciones
solidarias en París, Bruselas y Berlín, no
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La que se nos viene encima,
Dios mío. ¡El ‘procés’ del
‘procés’!»
sólo en Kosovo y Liubliana (Eslovenia).
La que se nos viene encima, Dios mío.
¡El procés del procés!
Según el Tribunal Supremo, la madre
de todos los juicios es ya inminente (ignoramos que entenderá el TS por inminente), y debería empezar «alrededor»
del 5 de febrero, que es hoy. Lo que no
sabemos es hasta dónde llegan los alrededores del día de hoy, toda vez que las
defensas de los 12 acusados exigen un
plazo de tres semanas para preparar
sus estrategias, y el propio tribunal todavía está estudiando los dos mil folios
de sus escritos.
Pueden ser unos alrededores muy
amplios, como todo en este desmesurado proceso. Sobre todo porque las tales
estrategias de la defensa se basan en
que no hicieron nada, y si algo hicieron
fue simbólico y de farol, mientras los líderes que no están encarcelados insisten en que la República, cuyo único
presidente legítimo es Puigdemont, ya
fue instaurada por mandato del pueblo
con todas las de la ley, y solo hay que
implementarla. Problema serio para las
defensas, eso de defender lo uno y lo
contrario; no me extrañaría que los alrededores de este histórico 5 de febrero se
dilatasen bastante. Hasta el próximo
martes, por ejemplo, que será día 12.
Pero como algo hay que decir hoy, qué
remedio, digamos que el juicio que revelará al mundo las miserias judiciales
españolas, y su furor antidemocrático,
es ya inminente. No quiero imaginar lo
que nos espera, lo mires por el lado que
lo mires. Escóndanse donde puedan.

