DECRET 2021004777

Referència:
Sol·licitud:

2021/9777V

Assumpte:

REVISIÓ ANUAL DE TAXIS DE L'ANY 2021 A
REALITZAR DEL 22 AL 26 DE NOVEMBRE
ASOCIACION RADIO TAXI S'ARENAL-LLUCMAJOR ,
ASSOCIACIO RADIO TAXI MES LLUCMAJOR , MIGUEL
ANGEL VILCHEZ LOPEZ, JOSE ESCANDELL FRAU,
JOSE ANTONIO SANCHEZ ADROVER, ANTONIO
RAMIREZ VALENZUELA, JOSE PASCUAL SASTRE

Interessat:

Representant:
COMERÇ, MERCAT I TRANSPORTS

REVISIÓ ORDINÀRIA ANUAL DE LLICÈNCIES DE TAXIS
A la Ciutat de Llucmajor, el batle que subscriu, en presència del secretari de la corporació,
venc a dictar la següent
RESOLUCIÓ
ANTECEDENTS I FONAMENTS
En relació a la revisió anual s’ha emés informe per part dels Serveis Jurídics Municipals, de
data 21/10/2021 que íntegrament transcrit fa constar:
L’ article 48 de la Llei 4/2014 de 20 de juny , de transports terrestres i mobilitat sostenible de
les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 28 de juny de 2014) estableix quan regula les
competències del transport públic urbà de viatgers amb vehicles de turisme ( auto taxis) que
:
Amb caràcter general, correspon als ajuntaments exercir les competències administratives
en relació amb el servei d'auto taxi, en particular fixar la normativa, atorgar i revocar
llicències, definir el marc tarifari, acreditar l’aptitud dels conductors mitjançant el procediment
establert, i també, si escau, les incompatibilitats d’aquests, i exercir les tasques d’inspecció i
sanció.
L’ ordenança municipal reguladora del servei de taxi publicada al boib el dia 01/09/18
preceptua a l’article 30 i 31, en relació a les revisions ordinària i extraordinària i a la funció
inspectora, el següent:
«Art.30
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1. Els vehicles objecte d’aquesta Ordenança s’han de sotmetre a la revisió ordinària anual i
a les que convoqui l’Ajuntament de Llucmajor de caràcter extraordinari.
2. Els vehicles amb faltes molt greus a les revisions o que no superin la revisió segons el
criteri dels serveis d’inspecció municipals no podran prestar serveis fins que no esmenin les
deficiències observades i així ho ratifiquin els serveis d’inspecció municipal.»
«Article 31.
1. La funció inspectora es pot exercir d’ofici o com a conseqüència d’una denúncia
formulada per una entitat, organisme o persona física interessada.
2. El personal d’inspecció municipal tendrà la consideració d’autoritat pública, sempre que
actuï dins les competències que li són pròpies, i gaudirà de plena independència en la seva
actuació.
3. Per a l’eficaç compliment de les seves funcions, el personal d’inspecció podrà sol·licitar el
suport necessari de la Policia Local i altres cossos i forces de seguretat, com també dels
serveis tècnics d’inspecció d’altres administracions.
4. Les persones titulars de les llicències d’autotaxi i, si s’escau, les persones assalariades
estan obligades a facilitar al personal d’inspecció municipal, degudament identificat, l’accés
als vehicles i a la documentació que sigui obligatòria d’acord amb aquesta Ordenança.»
L’ Article 72.3 del mateix text legal tipifica com infraccions molt greu no presentar-se a la
revisió ordinària anual i a les que convoqui l’Ajuntament de Llucmajor de caràcter
extraordinari.
L’ article 75 indicant la graduació i quantificació de les sancions preveu ,per les faltes molt
greus, una multa de 1.001 € a 6.000 € i/o suspensió temporal de la llicència per un període :
entre els sis mesos i un any.
La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança és competència de la Batlia (
Art. 83.1).

En conseqüència, RESOLC:
Primer- Convocar a la revisió ordinària anual als titulars de les llicències de taxi pels dies
22,23,24,25, i 26 de novembre de 2021 de les 9 a 13 hores, citant amb un marge de 15
minuts a cada titular de la manera següent:
A- El dia 22 de novembre els titulars de auto taxis acabats amb el número 0 i 1,
B- El dia 23 els acabats en 2 i 9.
C- El dia 24 els acabats en 3 i 8.
D- El dia 25 els que acaben en 4 i 7
E- El dia 26 els acabats en 5 i 6.
Segon- Notificar-los que per assistir a la revisió es indispensable aportar els documents
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exigits al art. 24 i 41 de l’ ordenança municipal reguladora del servei del taxi i abans de
presentar-se a la revisió han d’ abonar la tassa establerta a l’ article 5 de l’Ordenança Fiscal
Reguladora de Taxis i demés vehicles de lloguer (Boib 22/12/11).
Tercer- La revisió es realitzarà a les dependències de la policia local ubicades a C/
Andalusia,s/n.
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