ILLES BALEARS

Assumpte: Creació de 5 llicències d’auto-taxi

PROPOSTA D’ACORD
Aprovat per acord de l’Ajuntament Ple reunit en sessió ordinària de dia 5 d’abril de 2018, la
creació de cinc llicències d’auto taxi, es va sotmetre a informació pública per termini de trenta
dies mitjançant la corresponent publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB Núm. 49
de 21.04.2018) i al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament.
Durant el termini han estat formulades al·legacions per part de l’entitat Federación de Taxis de
les Illes Balears en data 22.05.2018 amb RGE 3424, que han estat informades pels serveis
jurídics i tècnics de 11.06.2018 que obra a l’expedient.
Per l’anterior, d’acord amb l’article 53 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i
mobilitat sostenible de les Illes Balears, i d’acord amb l’article 6 del Reglament Municipal
regulador del servei públic de transport de viatger o viatgeres en automòbils lleugers de lloguer
amb conductor o conductora baix la modalitat d’auto-taxi, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de
Santa Margalida el 27.05.2013 (BOIB Núm. 86, de 18.06.2013) i modificat per Acord del Ple de
25.05.2017 (BOIB Núm. 95, de 03.08.2017) i per Acord del Ple de (BOIB Núm. 49, de
21.04.2018), en ús de les facultats legalment establertes PROPOSO l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Tenir per formulades les al·legacions presentades per l’entitat Federación de Taxis
de les Illes Balears en data 22.05.2018 amb RGE 3424 i desestimar-les de conformitat amb el
contingut de l’informe de dia 11.06.2018.
SEGON.- Notificar el present acord a l’entitat que ha formulat al·legacions donant-li trasllat de
l’informe emès pels serveis jurídics i tècnics en data 18.06.2018 i indicant-li els recursos que
procedeixin.
TERCER.- Aprovar definitivament la creació de 5 llicències d’auto-taxi en el municipi de Santa
Margalida.
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QUART.- Publicar aquest acord al BOIB i a la pàgina web de l’Ajuntament.

CINQUÈ.- Notificar a les Associacions professionals d’empresaris i treballadors representatives
del sector i a les de consumidors i usuaris el present acord.

No obstant, l’Ajuntament en Ple acordarà.

Santa Margalida, 11 de juliol de 2018
El Batle,

Joan Monjo Estelrich
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