Procediment

9926/2022

Creació noves llicències d'auto-taxi

DECRET.-

II. Atès el punt segon del Pla on s’estableix la durada de les autoritzacions estacionals
i el repartiment entre dos torns:

Estacionals: la durada d'aquestes autoritzacions serà de quatre mesos repartits en
dos torns diferents (repartint al 50% de les autoritzacions estacionals en cadascun
dels torns):
- 1r torn: del dia 15 de maig fins al dia 15 de setembre dels anys 2022 i 2023 (tots els
dies inclosos).
- 2n torn: del dia 15 de juny fins al dia 15 d'octubre dels anys 2022 i 2023 (tots els
dies inclosos).”
III. Consultats els nivells d’ocupació per als mesos de setembre i octubre, es preveu
que l’arribada de turistes continuarà a l’alça fins, al menys, mitjan d’octubre. En
conseqüència, per tal de poder satisfer la previsió de la demanda i prestar un servei
de qualitat als usuaris i ciutadans d’aquest municipi, s’estima convenient ampliar, amb
caràcter d’excepció, el període assignat al primer torn fins el 15 d’octubre, únicament
per a prestar serveis amb origen en el terme municipal d’Eivissa, d’acord amb l’article
2.7 del Decret llei 5/2022.
IV. 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),
RESOLC:
PRIMER.- Ampliar excepcionalment el 1r torn de les llicències estacionals per a la
temporada de 2022, fins al 15 d’octubre i únicament per a la prestació del servei amb
origen en el terme municipal.
SEGON.-

Eximir-los del pagament del cànon atès el caràcter excepcional de
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“Les llicències de caràcter temporal d'àmbit municipal de transport públic de viatgers
en vehicle turisme, han de reunir les característiques següents:
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I. Vist que en data 1 d’abril de 2022 s’aprova, mitjançant Decret 2022-3069, el Pla
d’actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme per als anys
2022 i 2023.
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Expedient núm.

l’ampliació i l’acotació de prestació del servei al municipi.
TERCER.- Publicar aquesta resolució al BOIB així com al taulell d’anuncis i la
pàgina web de l’Ajuntament.

Eivissa,

L’ALCALDE, P.D.

SECRETARI-ACCTAL
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