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Identificació de l’expedient: 2367/2022 2780   
Assumpte: llicències de taxi temporals canet rock 
 
 

DECRET DE LA 5ena TINÈNCIA DE L’ALCALDIA 
 
 
Fets: 

Atès que la nit del 2 al 3 de juliol d'enguany, està prevista la realització del Festival Canet 
Rock 2022 a l'indret conegut com Pla d'en Sala, en el que es preveu una afluència massiva 
d'espectadors i visitants. 

Atès que al municipi de Canet de Mar es disposa només de cinc llicències per a donar servei 
de taxi al municipi. 
 
 
Fonaments de dret: 

L'article 7 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, preveu la possibilitat que els 
Ajuntaments, d'una manera excepcional, puguin atorgar llicències de taxi amb una validesa 
temporal limitada a un període determinat de l'any, en el cas que es restin degudament 
justificades i acreditades la necessitat i la conveniència. 

Vist l’informe emès per la Policia Local en data 17 de juny, el contingut literal del qual es 
transcriu a continuació: 

 
“Servando Gómez González, Inspector Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, en compliment a la petició de l’àrea d’activitats de l’Ajuntament, perquè s’informi sobre 
la idoneïtat d’atorgar llicències de taxis temporals, de manera excepcional, durant el cap de 
setmana de celebració del Canet Rock, els propers dies 2 i 3 de juliol, em plau informar-vos 
el següent: 

I N F O R M E 
 
 
Que el Festival Canet Rock, que es ve celebrant en aquesta nova etapa a la població des de 
l’any 2014, té una afluència d’unes 24.000 persones. 
 
Que, any rere any, hi ha una demanda important de servei de taxi per part dels ciutadans i 
assistents al festival. 
 
Que els taxistes de Canet de Mar han comunicat també cada any, la gran demanda de ser-
vei i la necessitat d’atorgar més llicències per tal de poder cobrir la forta demanda durant el 
cap de setmana de celebració del festival.  
 
Des d’aquesta Policia Local es creu convenient, per tant, l’autorització de llicències tempo-
rals excepcionals, en virtut del que disposa l’article 7 de la llei 19/2016, de 4 de juliol, del 
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Taxi, per tal que taxistes de fora del municipi puguin prestar servei durant el cap de setmana 
dels dies 2 i 3 de juliol de 2022, i poder així donar resposta als requeriments dels ciutadans i 
assistents al Festival. “ 
 
Considerant que l'adopció d'aquesta resolució és competència d'aquesta Tinència d’Alcaldia, 
en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant Decret núm. 2019/1059 de 
19 de juny,  
  
RESOLC:   

Primer.- Obrir convocatòria per a l’atorgament excepcional de 10 places de taxis, amb 
validesa temporal limitada entre les 00:00 hores del  02 de juliol a les 24:00 hores del 03 de 
juliol de 2022, amb motiu del Canet Rock d’enguany. 

Segon.- Disposar que les persones interessades, titulars d’una llicència de taxi, hauran de 
presentar la documentació següent: 

 Assegurança del taxi 
 Llicència del taxi del seu municipi 
 Targeta de transports 
 Justificant d’estar al dia en la ITV 

Tercer.- Establir com a data límit per a la presentació de la documentació el 27 de juny de 
2022. 

Quart.- Disposar que el dia 30 de juny a les 13:00 hores, en presència de la secretària 
municipal, o en la persona en qui delegui, que donarà fe de l’acte, s’efectuï un sorteig entre 
les persones sol·licitants que hagin aportat tota la documentació requerida a l'apartat Segon 
de la present resolució. 

Cinquè.- Notificar la present resolució als Ajuntaments d’Arenys de Mar,  Arenys de Munt,  
Calella, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i Sant Pol de Mar, així com també al 
sindicat del taxi. 
 
Sisè.- Publicar la present convocatòria a l’e-Tauler municipal i a la web www.canetdemar.cat, 
per al coneixement general. 
 
 
Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica 


