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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

5169 Departament de Mobilitat. Secció de Transports. Resolució de modificació parcial dels torns de feina
del servei municipal de taxi de temporada alta, actualitzar l'import de les tarifes de la modalitat
Taxi-Tour i ampliar la quantia dels taxis adaptats per a persones amb dificultats de mobilitat

El Ple de l’Ajuntament de 28 d’abril de 2016 ha adoptat el següent acord:

1. Modificar el règim de torns de prestació del servei de taxi en temporada alta en el sentit de:

a. Establir les següents modificacions per als mesos de juliol i agost: Allargar les jornades de feina prèvies a les lliurances
coincidents amb dissabte i diumenge, des de les 6 a les 8 hores i anticipar l’inici de les jornades de feina posteriors a les lliurances
coincidents amb divendres i dissabte, des de les 4 a les 6 hores.
b. Segons sigui el creixement estacional de la demanda de taxi dels mesos de juny, juliol, agost i setembre, mitjançant decret de
batlia podran reduir-se els descansos mensuals,  assignant en aquests mesos un descans de tres dies mensuals quan la jornada sigui de
19 hores i sense cap dia de descans quan la jornada sigui de 16 hores. També es poden establir altres modificacions en l'horari
semblants a les assenyalades en l'apartat anterior.

2. Modificar les tarifes aplicables a la modalitat de transport discrecional especial, denominada “taxi tour”, complementària del servei
municipal d’autotaxi, i fixar les següent quanties:

Ruta 1.............40 €
Ruta 2.............80 €
Ruta 3.............120 €

3. Ampliar la quantia dels taxis adaptats per a persones amb dificultats de mobilitat, elevant-la fins 80 vehicles d'aquestes característiques,
equivalent al 6,42% de la quantia total d'autotaxis. Amb la previsió d'ampliar, si escau, la flota de taxis adaptats mitjançant decret de batlia,
en fraccions de cinc unitats, segons les necessitats d'una major accessibilitat i donant compliment als estàndards exigits per la legislació
estatal en la matèria.

4. El present acord és aplicable des de la seva publicació al BOIB.

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. El termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació. En aquest cas no es podrà interposar
recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s’haurà de presentar al Registre
General d’aquest Ajuntament o a les dependències a què es refereix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, abans esmentada, i
s’entendrà desestimat quan no s’hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seva interposició, i
en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 116 abans
esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències determinades pels articles 8 i
10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs
o acció que es consideri convenient.

 Palma, 29 d’abril de 2016

El regidor de l’Àrea de Mobilitat
p.d. Decret de batlia núm. 2751, de 18/02/2016 (BOIB núm. 29, de 03/03/2016)

Joan Ferrer Ripoll
p.d. Decret de batlia núm. 10931, de 15/06/2015

(BOIB núm. 92, de 23/06/2015)
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