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ANUNCI
SOLUCIÓ TRANSITÒRIA A L’ORDENACIÓ DE LES PARADES DE TAXI
Atès que l’actual regulació establerta a l’Ordenança municipal reguladora del servei de taxi,
de l’ordre en la prestació del servei a les parades de taxi provoca problemes d’interpretació
per part de les persones conductores, s’ha considerat necessari establir una solució
transitòria de cara a la temporada alta que està a punt de començar, on s’estableixi el criteri
de prioritat en l’ordre de prestació del servei a les parades quan el client demanda un servei
de taxi adaptat, un servei amb capacitat fins a set places, o poder pagar amb targeta.
En aquest sentit, la Junta de Govern Local en sessió de dia 22 de maig passat, ha adoptat el
següent acord:
Primer. Establir els següents criteris en l’ordre de prestació del servei a les parades
de taxi:
a) L’ordre de prestació del servei serà el d’arribada dels vehicles a l’estacionament de la
parada, tret que hi hagi una causa justificada per alterar l’esmentat ordre. S’ha de
considerar causa justificada alguna de les següents:



Que la persona que demandi el servei tengui mobilitat reduïda, si a la parada hi
ha un vehicle especialment adaptat per a aquest tipus d’usuaris.



Que les persones demandants del servei conformin un grup superior a quatre i
inferior a set, si a la parada hi ha algun vehicle degudament autoritzat amb
capacitat per a set places, inclòs el conductor.



Que la persona usuària disposi únicament, com a mitjà de pagament del servei,
d’una targeta de crèdit o de dèbit, i el vehicle a qui correspon fer el servei per
ordre de parada, no disposi del sistema necessari per al cobrament de la carrera
amb aquest mitjà.

b) En tot cas, és la persona usuària qui ha de decidir si fa ús o no del vehicle
especialment adaptat a cada una de les finalitats anteriors.
c) Quan s'esdevengui algun dels casos anteriors, la resta de vehicles no perd el torn de
sortida que tengui a la parada.
Segon. Iniciar els tràmits per a la modificació de l’Ordenança municipal reguladora
del servei de taxi per incorporar-hi els criteris objecte del present acord.
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Tercer. Notificar el present acord a l’Associació radio-taxi Llucmajor-s’Arenal, i
publicar-ne un anunci al web de l’Ajuntament per al general coneixement, i la immediata
aplicació dels criteris aprovats.
La qual cosa es fa pública per al general coneixement.
Llucmajor, 23 de maig de 2019
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