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Expedient núm.

Procediment

3081/2018

Creació, Ampliació o Concessió de Llicències d'Auto-Taxi

DECRET.Vist que mitjançant Decret núm. 2021-5286
de data 08/07/2021 es va acordar
Deixar sense efecte el Decret núm. 2021-3065 de data 03/05/2021 i, per consegüent,
recuperar per a la temporada 2021, el Pla d'Actuació en matèria de Transport Públic
de viatgers per als anys 2018-2019.

PRIMER. – Modificar la documentació exigida al Pla d’actuació en matèria de
Transport Públic de viatger per als anys 2018-2019 per a l’obtenció de l’autorització
de la llicència temporal que serà la següent:
- Declaració jurada de l’acompliment de tots els requisits i condicions
Pla regulador.

establerts al

- Acreditació de disponibilitat d’un vehicle turisme, amb passada a servei públic amb
un nombre màxim de cinc places, sis per al cas del Eurotaxis, amb inspecció tècnica
de vehicles en vigor, en règim de propietat, usdefruit, arrendament financer o lising
que reuneixi les característiques tècniques establertes al pla i amb una antiguitat
màxima de 10 anys des de la matriculació (12 per al cas dels Eurotaxis).
SEGON.- Publicar aquesta resolució al BOIB així com al taulell d’anuncis i la
pàgina web de l’Ajuntament.
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RESOLC:
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De conformitat amb l’anteriorment exposat, i fent ús de les atribucions que m’han
estat delegades mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2019-3897 de data 20 de juny de
2019 (BOIB núm. 86, de 29 de juny de 2019),

Número: 2021-5369 Data: 12/07/2021

Vista la necessitat de donar resposta immediata en l'agilitació dels tràmits
administratius per a la reactivació i desenvolupament d’aquest Pla d'Actuació en
matèria de Transport Públic de viatgers per als anys 2018-2019.

