DECRET.I.- Vist que mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 1279 de data 07/03/2018 es va
aprovar el Pla d’Actuació de Transport Públic de viatgers en vehicle turisme per als
anys 2018 i 2019 del municipi d’Eivissa (BOIB núm. 32 de data 13 de març de 2018
i posterior modificació de l’apartat IV 1.4 (BOIB núm. 45 de 12 d’abril de 2018))

III.- 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),

PRIMER.- Prorrogar per un any mes (2020), en les mateixes condicions, el Pla
d’Actuació de Transport Públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2018 i 2019
del municipi d’Eivissa.
SEGON.- Establir que els torns s’invertiran novament l’any 2020 de forma que aquells
que hagin resultat adscrits al primer torn l’any 2019, resultaran adscrits al segon torn
l’any 2020 i els que hagin resultat adscrits al segon torn l’any 2019, resultaran
adscrits al primer torn l’any 2020.
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II.- Vist que a l’apartat II del Pla «característiques de les llicències de caràcter
temporal» es determina que «El present Pla regulador tendrà una vigència de dos
anys consecutius, 2018 i 2019 prorrogable a un any mes (2020) en les mateixes
condicions, si així ho determina la Corporació amb anterioritat a la data de
vigència del 2n any del Pla (15 d’octubre de 2019)»

L’any 2020, per poder prestar el servei haurà de presentar-se novament a l’Ajuntament
d’Eivissa tota la documentació recollida en els apartats 10.2 al 10.6 del Pla (excepte el
pagament del dipòsit) amb un termini que s’obrirà en data 2 de març de 2020 i
finalitzarà l’1 de maig de 2020 per al primer torn i l’1 de juny de 2020 per al segon torn.
Es procedirà a la devolució del dipòsit una vegada finalitzi la temporada 2020, sempre
que es continuïn complint la resta de requisits establerts per a la devolució del dipòsit
segons es recull a l’apartat 10.1 del Pla.
TERCER.- Publicar aquesta resolució al BOIB, així com al taulell d’anuncis i la pàgina
web de l’Ajuntament.
Eivissa,
L’ALCALDE, P.D.
(document signat elèctronicament al marge)
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