Expedient núm.

Procediment
Certificats o Informes

Atés l’acord del Consell de Govern de 27 de març de 2020, pel qual es redueix la
prestació del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme
en l’àmbit de la comunitat autónoma de les Illes Balears (BOIB núm. 45 de data 28 de
març de 2020).
Vista la proposta presentada per l’ ASSOCIACIÓ DE TAXISTES AUTÒNOMS DE LA
CIUTAT D’EIVISSA, amb Registre d’Entrada núm. 2020-E-RE- 3757 de data 29 de
març de 2020.

DECRET

Joaquim Roca Mata (2 de 2)
Secretari Acctal
Data Signatura: 30/03/2020
HASH: f7d158cc22a9e3427d5a495227b11fbd

Atesa la disminució de la demanda experimentada pel servei municipal d'autotaxi així
com les exigències de disponibilitat de servei a causa de la crisi sanitària que ha
motivat l'estat d'alarma actualment en vigor, davant el Reial decret 463/2020, de 4 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma en la gestió de la situació de la crisi sanitària
ocasionada pel Covid-10, prorrogat fins a les 00:00 h del dia 12 d’abril mitjantçant
Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels Diputats.

Número: 2020-2080 Data: 30/03/2020

DECRET: APROVACIÓ TORNS DE FEINA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
TRANSPORT
PÚBLIC DISCRECIONAL DE VIATGERS
EN VEHICLES DE
TURISME (SERVEI DE TAXI ) AMB REDUCCIÓ A UN 20% DES DEL MOMENT DE
LA SEVA APROBACIÓ I DURANT EL PERÍODE EN QUÈ ES MANTEGUI LA
DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE
CRISI SANITARÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19.

Vist informe de la tècnica de Mobilitat núm. 2020-0028, de data 30 de març de 2020,
del tenor literal següent:
“Títol: Informe dels Serveis Tècnics Municipals sobre reducció al 20% de la prestació
del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turimes en TM
Ajuntament d’Eivissa
Naturalesa de l’Informe: [ ] Esborrany [ ] Provisional [X] Definitiu
Autor: María Paz Hernández Venero
Data d’Elaboració:
INFORME TÈCNIC
PRIMER. Atesa la disminució de la demanda experimentada pel servei municipal
d'autotaxi així com les exigències de disponibilitat de servei a causa de la crisi
sanitària que ha motivat l'estat d'alarma actualment en vigor, davant el Reial decret
463/2020, de 4 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma en la gestió de la situació
de la crisi sanitària ocasionada pel Covid-10, prorrogat fins a les 00.00 h del dia 12
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/2020

d'abril mitjantçant Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels Diputats,.

prestació

del Dies de reserva

Grup 1: 1ó 6

1, 6, 11, 16, 21, 26

2, 7, 12, 17, 22, 27

Grup 2 : 2 ó 7

2, 7, 12, 17, 22, 27

3, 8, 13, 18, 23, 28

Grup 3 : 3 ó 8

3, 8, 13, 18, 23, 28

4, 9, 14, 19, 24, 29

Grupo 4 : 4 ó 9

4, 9, 14, 19, 24, 29

5, 10, 15, 20, 25, 30

Grupo 5 : 5 ó 0

5, 10, 15, 20, 25, 30

1, 6, 11, 16, 21, 26

En la jornada del dia 31 treballaran el 50% de la flota entre les 6h i les 16h (de la
llicència 1 fins a la 73) i l'altre 50% entre les 16h i les 6h de l'endemà (de la llicència
74 fins a la 147).
La llicència 12A pertany al grup 3.
Els vehicles eurotaxi treballaran depenent de la necessitat del servei. “
En conclusió a allò que s’ha exposat, s’estima que procedeix modificar
extraordinàriament el règim de lliurança dels autotaxis durant els mesos de març i
d’abril de 2020 i fins que es mantengui la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, establint per a la flota
municipal d'autotaxis una reducció a un 20% davant el Reial decret pel qual es
declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel
covid-10, prorrogat per Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels Diputats,
i atès acord del Consell de Govern de 27 de març de 2020, pel qual es redueix la
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Última xifra de la llicència Dies de
servei

DECRET

TERCER. Atesa proposta presentada per l’Associació de taxistes autònoms de la
ciutat d’Eivissa (Núm. registre 2020-E-RE-3757 de data 29-III-2020), ajustada a la
reducció del servei de transport del taxi a un 20% que estableix: “cinc torns de
lliurança, que serien tots el dies excepte quan la última xifra del número de llicència
coincideixi amb l’última xifra del dia del mes, repetint després del cinquè dia, i
estableix també el grup del dia anterior en expectativa de servei (guàrdies) segons
els requeriments d'activitat que es puguin adoptar durant les jornades mensuals tal i
com a continuació s’indica:

Número: 2020-2080 Data: 30/03/2020

SEGON.- Atès acord del Consell de Govern de 27 de març de 2020, pel qual es
redueix al 20% la prestacio del servei de transport pùblic discrecional de viatgers en
vehícles de turisme en l’àmbit de la comunitat autónoma de les Illes Balears (BOIB
núm 45 de data 28 de març de 2020) i disposa que la reducció s’ha d’aplicar
proporcionalment a cada municipi en el qual estiguin residenciades les autoritzacions
de transport habilitants per realitzar aquest transport, instant als ajuntaments, en el
seu ámbit competencial, que adoptin les mesures corresponents per regular la
prestació del servei i que estableixin els corresponents torns de feina o sistema
d’organització pertinent per tal de regular-ho.

prestacio del servei de transport pùblic discrecional de viatgers en vehícles de turisme
en l’àmbit de la comunitat autónoma de les Illes Balears (BOIB núm 45 de data 28 de
març de 2020) segons proposta presentada per l’Associació de taxistes autònoms de
la ciutat d’Eivissa.
És tot el que s'informa el meu lleial i saber entendre sotmetent el meu criteri a un altre
superior i millor fonamentat en dret.
En Eivissa, a
LA TÈCNICA MUNICIPAL

PRIMER.- Modificar extraordinàriament el règim de lliurança dels autotaxis durant els
mesos de març i d’abril de 2020 i fins que es mantengui la declaració de l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19,
establint per a la flota municipal d'autotaxis una reducció a un 20% de la flota,
segons la següent distribució de llicències establint cinc torns de lliurança, que serien
tots el dies excepte quan la última xifra del número de llicència coincideixi amb l’última
xifra del dia del mes, repetint després del cinquè dia, establint també el grup del dia
anterior en expectativa de servei (guàrdies) segons els requeriments d'activitat que es
puguin adoptar durant les jornades mensuals a continuació indicades:

prestació

del Dies de reserva

Grup 1: 1ó 6

1, 6, 11, 16, 21, 26

2, 7, 12, 17, 22, 27

Grup 2 : 2 ó 7

2, 7, 12, 17, 22, 27

3, 8, 13, 18, 23, 28

Grup 3 : 3 ó 8

3, 8, 13, 18, 23, 28

4, 9, 14, 19, 24, 29

Grupo 4 : 4 ó 9

4, 9, 14, 19, 24, 29

5, 10, 15, 20, 25, 30

Grupo 5 : 5 ó 0

5, 10, 15, 20, 25, 30

1, 6, 11, 16, 21, 26

En la jornada del dia 31 treballaran el 50% de la flota entre les 6h i les 16h (de la
llicència 1 fins a la 73) i l'altre 50% entre les 16h i les 6h de l'endemà (de la llicència 74
fins a la 147).
La llicència 12A pertany al grup 3.
Els vehicles eurotaxi treballaran depenent de la necessitat del servei.
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Última xifra de la llicència Dies de
servei

DECRET

RESOLC

Número: 2020-2080 Data: 30/03/2020

(document signat electrónicament al marge)”

SEGON.- Deixar sense efecte les resolucions reguladores dels torns de treball
d'autotaxi que resultin contràries a aquest decret. En particular, es deixen sense efecte
les determinacions sobre torns de 2020 segons el decret núm. 2019-6560. de data
28/10/2019 del regidor de l'Àrea de Mobilitat.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a totes les entitats representatives
dels interessos profesionals del sector del taxi del municipi d’Eivissa, amb eficàcia
immediata segons l'art. 39.1 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú,
sense perjudici de la seva publicació en el BOIB.

Eivissa,
EL SECRETARI ACCTAL.

DECRET

(document signat electrònicament al marge)
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EL REGIDOR DELEGAT

Número: 2020-2080 Data: 30/03/2020

En don fe

