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Departament de Mobilitat / Secció de Transports. Resolució sobre torns i altres determinacions de les
galeres de s'Arenal i Palma

El regidor de l’Àrea delegada de Mobilitat, per delegació del Batle, ha dictat el Decret núm. 201502229 de 16 de febrer de 2015:
Decret
1. Complementar les determinacions de l’article 43 del vigent Reglament municipal del servei de transport urbà de viatgers en vehicles de
tracció animal amb conductor (galeres), sobre torns per a la prestació del servei i la dinàmica d’assignació de llicències a les diferents zones
del municipi, en el sentit d’afectar el nombre de les llicències assignades a la zona de l’Arenal i, correlativament, limitar les que operen al
centre de la ciutat, d’acord amb les actuals quanties dels vehicles de tracció animal que presten servei a cadascuna d’aquestes zones.
2. En conseqüència, establir que el nombre màxim de llicències del servei de transport de tracció animal no pot excedir de vint-i-tres a les
zones corresponents al centre de la ciutat. Això no obstant, es pot autoritzar l’adscripció de llicències a la zona de l’Arenal, fins i tot si
excedeixen la quantia actual, considerant que les galeres que ara funcionen en aquesta zona es poden incrementar, ja que només arriben a la
quantia de cinc vehicles.
3. Aquesta resolució, adoptada d’acord amb les previsions de la disposició final segona del vigent Reglament municipal regulador del servei,
respon a la necessitat d’estabilitzar el nombre de llicències que actualment operen al centre de la ciutat, a causa de la seva concentració i dels
problemes funcionals que això origina, propis de l’acumulació de vehicles en zones cèntriques i, en concret, per les necessitats de l’espai
necessari per al seu funcionament.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/30/909127

4. Aquesta resolució adquireix eficàcia en coincidència amb la seva publicació al BOIB, d’acord amb els articles 57 i 60 de la Llei 30/1992.
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, 17 de febrer de 2015
Per delegació del batle
El regidor de l’Àrea delegada de Mobilitat
p.d. Decret de batlia núm. 8436, de 13/05/2013
(BOIB núm. 70, de 18/05/2013)
Gabriel Vallejo Gomila
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