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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE POLLENÇA

154

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament Municipal del servei públic de transports

Havent-se presentat pels interessats, durant el termini d’exposició al públic, reclamacions contra l’aprovació inicial de la modificació del
reglament municipal del servei públic de transports de viatgers en automòbils de turisme, aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple, en
sessió ordinària de dia 27 de setembre de 2012, aquestes han estat resoltes i l’esmentada modificació ha resultat definitivament aprovada per
l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària urgent de dia 23 de desembre de 2013, segons el disposat a l’article 102 d) de la llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i per aquest motiu, complint-se el que disposa l’article 103 de l’esmentada
llei, es publica l’acord, que en la seva part bastant és del següent tenor, i el text normatiu de la modificació del reglament:
“5.- Resolució de reclamacions/al·legacions i, en conseqüència, aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació del reglament
municipal del servei públic de transport de viatgers en automòbils de turisme (annex Expedient núm. 3840)
Es dona lectura a la proposta de Batlia i la Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local de dia 19 de desembre de 2013 i
que es transcriu a continuació:
“PROPOSTA DE BATLIA I DE LA REGIDORIA DELEGADA
.../...

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/5/852544

Pels motius abans exposats i conformement l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i l’article 102 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local, aquesta Batlia i Regidoria delegada proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del
següent ACORD:
Primer.- Desestimar, respecte la modificació de l’article 13.1.a), l’al·legació presentada pel Sr. Sr. Antonio Zarza Moreno, en representació
de CIMNAMOMUN CASIA SL (RGE núm. 9195 de 20.11.12) atès que, tal com s’ha exposat en els fonaments de la present proposta, no
esdevé procedent que una norma de rang reglamentari introdueixi clàusules/requisits que premien el veïnatge de tal manera que limitin
l’accés dels ciutadans en igualtat de condicions per a poder optar a la concessió de llicències de taxi, primant més una bona prestació del
servei independentment de qui ho presta.
Segon.- Estimar, respecte la modificació de l’article 24.3.b), l’al·legació presentada pel Sr. Sr. Antonio Zarza Moreno, en representació de
CIMNAMOMUN CASIA SL (RGE núm. 9195 de 20.11.12) per vulnerar l’establert a l’article 48 del RD 763/1979, de 16 de març,
pel que s’aprova el Reglament Nacional dels Serveis Urbans i Interurbans de transports en Automòbils Lleugers així com el procediment
previst als articles 58 i 59, en matèria d’horaris, calendaris i descansos, del reglament municipal del servei públic de transports
de viatgers en automòbils de turisme i, en conseqüència, mantenir la vigent redacció de l’esmentat article en concordança amb la normativa
estatal superior.
Tercer.- Aprovar definitivament la modificació puntual de l’article 13.1. a) del reglament municipal del servei públic de transports de
viatgers en automòbils de turisme amb la següent redacció literal:
“Article 13.
1.- Podran sol·licitar llicències:
a) Les persones que concorrin per concurs lliure i que reuneixin tots els requisits per a la prestació del servei.”
Quart.- Publicar en el BOIB l’acord definitiu que correspongui així com el text íntegre de l’article modificat, als efectes oportuns d’entrada
en vigor conformement l’establert a l’article 103.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats, als efectes oportuns.
No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.
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Pollença, 19 de desembre de 2013
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía

LA REGIDORA DELEGADA
Maria P. Buades Cifre”

.../...
Passats a votació els reunits, PER UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament la proposta precedent i els acords continguts en la
mateixa.”
Transcripció de l’article 13.1. a) del reglament municipal del servei públic de transports de viatgers en automòbils de turisme
objecte de modificació definitivament aprovada:
“Article 13.
1.- Podran sol·licitar llicències:
a) Les persones que concorrin per concurs lliure i que reuneixin tots els requisits per a la prestació del servei.”
Contra aquest acord es pot interposar directament recurs contenciós- administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la publicació de la present ordenança/reglament.
No obstant l’anterior, es pot exercitar si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.
Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa i de la Llei 4/1999, de
13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 25 de novembre de règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú.
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Pollença, 3 de gener de 2014
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía
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