Decret d’Alcadia núm.2020-3065, de data 3 de maig de 2021, on s’aprova l’anul·lació
pròrroga 2021 del Pla d’Actuació de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme
per els anys 2018 i 2019 del Municipi d’Eivissa.
“DECRET.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).
A l’apartat II del Pla, «característiques de les llicències de caràcter temporal» es
determina : «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)»
Mitjançant Decret núm. 5857 de data 25/09/2019 es va aprovar 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, al
preveure’s una temporada turística similar a la dels anys anteriors que feien
necessària l’existència de llicències estacionals d'auto taxi.
No obstant, la situació generada per l’evolució del COVID-19 ( Coronavirus ), que va
motivar la declaració d’estat d’alarma, segons es preveu al Reial Decret 463/2020, de
14 de març, va suposar que les autoritats competents acordessin importants
restriccions que varen afectar a la lliure circulació de les persones, amb les
conseqüents limitacions del tràfic marítim i aeri nacional i internacional, i que varen fer
que a la temporada turística de 2020 ni tant sols estigués garantida la presència de
turistes a la nostra illa.
En aquest sentit, davant l’evidència que a la temporada estival de 2020 no hi hauria
l’increment de demanda de taxis que va motivar la pròrroga del pla de llicències
estacionals acordada el mes de setembre 2019, junt amb el fet de que ateses les
restriccions derivades de l’estat d’alarma els titulars de llicències estacionals, que en
principi havien de començar a prestar els seus serveis el 15 de maig, no havien pogut
ni tant sols realitzar les actuacions previstes al Pla i d’altre normativa, encaminades a
la preparació dels vehicles i a la prestació del servei, varen fer que la pròrroga
acordada resultés inviable i innecessària i mitjançant Decret núm. 2020-2604 de data
08/05/2020, es va resoldre deixar sense efecte aquesta pròrroga del Pla d’actuació
de Transport Públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2018 i 2019 del
municipi d’Eivissa, per a l’any 2020, acordada mitjançant Decret núm. 5857 de
25/09/2019 i atesa la inviabilitat que la pròrroga del Pla d’actuació de Transport Públic
de viatgers en vehicle turisme per als anys 2018 i 2019 del municipi d’Eivissa, es
dugués a terme la temporada de 2020, acordar la pròrroga del Pla per a la temporada
de 2021, efectuant-se en les mateixes condicions del Pla d’Actuació de Transport
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ANUNCI ANUL·LACIÓ PRÒRROGA 2021 DEL PLA D’ACTUACIÓ DE TRANSPORT
PÚBLIC DE VIATGERS EN VEHICLE TURISME PER ELS ANYS 2018 I 2019 DEL
MUNICIPI D’EIVISSA

Públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 2018 i 2019 del municipi d’Eivissa,
aprovada per Decret núm.1279 de data 7/03/2018, sempre que sigués viable i
necessari per a cobrir l’augment de demanda en temporada estival.
Aquesta resolució es va publicar al BOIB (núm. 80 de 12 de maig de 2020), així com
al taulell d’anuncis i la pàgina web de l’Ajuntament.
A la vista de la situació actual, i preveient que no es produirà
l'increment de la demanda de taxis que motiva la necessitat d’activar la pròrroga del
Pla d’actuació de Transport Públic de viatgers en vehicle turisme per als anys 20182019 del municipi d’Eivissa per a l’any 2021, acordada mitjançant Decret núm. 20202604 de data 08/05/2020, es considera que procedeix deixar sense efecte la pròrroga
del Pla.
No obstant, en el supòsit que millorés la situació sanitària i es verifiqués que durant la
temporada estival, l'oferta de taxis no fos suficient per a cobrir la demanda, es podria
aprovar un nou Pla d'Actuació adaptat a les circumstàncies existents en aquest
moment, a fi de poder atendre les necessitats del sector.
De conformitat a lo 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.- Deixar sense efecte la pròrroga del Pla d’actuació de Transport Públic de
viatgers en vehicle turisme per als anys 2018 i 2019 del municipi d’Eivissa, per a l’any
2021, acordada mitjançant Decret núm. núm. 2019-3897 de data 20 de juny de 2019.

TERCER .- Acordar la devolució del diposit de cinc-cent euros (500 €) efectuat prèvia
acreditació de que s’ha procedit a retirar del vehicle tots els signes externs
identificatius.
QUART.- 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

(document signat elèctronicament al marge) (document signat elèctronicament al marge) “

Eivissa, 5 de maig de 2021
El Regidor Delegat
Aitor Morrás Alzugaray
(Document signat electrònicament al marge)
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SEGON.- En el cas que es produïssin circumstàncies de desequilibri entre l'oferta i
demanda que motivessin l'adopció d'un nou Pla adaptat a les necessitats existents per
a cobrir l'augment de la demanda del servei del taxi durant la temporada estival
s’aprovarà de forma urgent un Pla d’actuació de Transport públic de viatgers en
vehicle turisme per a l’any 2021.

