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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE PALMA

1024

Departament de Mobilitat. Secció de Transports. Resolució complementària d'actualització dels torns
de feina del servei municipal de taxi els mesos de març i abril

El regidor de l’Àrea de Mobilitat, per delegació del batle, ha dictat el Decret núm. 01871, de 2 de febrer de 2017:
Decret
1. Donar-li la següent redacció a l'apartat b.2 del punt segon de l'acord plenari de 29 maig de 2014, regulador dels torns de feina de taxi:
· Durant el mes de març, els torns amb distintius de vacances denominats V1, V2, V3 i V4 prestaran una jornada de dotze hores i mitja de
durada, seguint les pautes temporals a continuació assenyalades, entenent-se que els anys parells i senars es refereixen a l'inici de la
temporada baixa:
Anys parells

Anys senars

D’1.45 a 14.15 h

De 13.45 a 2.15 h

D’1.45 a 14.15 h

De 13.45 a 2.15 h

V2 – V4

V1 – V3

V1 – V3

V2 – V4

· Durant el mes d'abril, els autotaxis presten servei amb idèntics criteris als establerts per a la temporada alta, segons el torn de 16 o de 19
hores que tinguin assignat,amb admissió de comunicacions individuals de variació durant el mes previ, quedant així modificat el punt 8.a de
l'acord plenari regulador dels torns de feina d'autotaxi.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/17/971112

2. Donar-li aquesta redacció als paràgrafs segon i tercer de l'apartat d del punt segon de l'acord plenari de 29 maig de 2014, regulador dels
torns de feina de taxi:
· Durant el mes de març es dascansa a raó d’un dia de cada deu i per això no es presta servei durant esl següents dies:
Vehicles amb número de llicència finalitzat en els dígits

Dies de descans de cada mes afectat

1

1, 11 i 21

2

2, 12 i 22

3

3, 13 i 23

4

4, 14 i 24

5

5, 15 i 25

6

6, 16 i 26

7

7, 17 i 27

8

8, 18 i 28

9

9, 19 i 29

0

10, 20 i 30

• Durant el mes d'abril s'aplicarà un descans equivalent al normalment aplicat durant el mes de maig per a cadascuna de les jornades
efectuades segons el torn individual assignat, de sis dies mensuals per a la jornada de dinou hores i tres dies mensuals per a la jornada de
setze hores.
3. En conseqüència, els torns dels tipus horaris alterns S1 i S2 del punt segon de l'acord plenari de 29 maig de 2014 tindran aquesta
configuració:
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Anys parells

Anys senars

D’1.45 a 14.15 h

De 13.45 a 2.15 h

D’1.45 a 14.15 h

De 13.45 a 2.15 h

Novembre

S2

S1

S1

S2

Desembre

S1

S2

S2

S1

Gener

S2

S1

S1

S2

Febrer

S1

S2

S2

S1

Març

S2

S1

S1

S2

Les mencions temporals del primer apartat del punt segon de l'esmentat acord es consideren referides als mesos de novembre, desembre,
gener, febrer i març.
4. Modificar la redacció de l'últim incís del punt 10 de l'acord plenari de 29 de maig de 2014, amb el següent contingut: després del límit
natural del dia 31 de març, es compliran els torns que finalitzen a les 2.15 hores i són aplicables simultàniament els torns previstos per al mes
d'abril, contemplant el límit entre jornades establert a les 6.00 hores.
5. El mes d'abril està afectat pel règim de voluntarietat de les jornades de descans dels torns especials per als taxis adaptats, semblant a la
temporada alta.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/17/971112

6. Comunicar la present resolució a les entitats representatives dels interessos professionals del sector del taxi, amb eficàcia immediata
segons l'article 39.1 de la llei del procediment administratiu comú, sense perjudici 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 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 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 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 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 123 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, 3 de febrer de 2017
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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