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Pedro Herrero Moya, secretari de l’Ajuntament de Santanyí (Illes Balears), 
 
CERTIFIC: 
 
Que la batlessa d’aquest Ajuntament, en el dia d’avui ha dictat la resolució del contingut 
següent:  
 
Atès l’estat de l’Alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-
19, declarat pel Govern espanyol mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i 
prorrogat fins les 00 hores del dia 12 d’abril de 2020 el Reial Decret 476/2020, de 27 de marzo, 
i atès l’ Acord del Consell de Govern del Govern de les Illes Balears de 27 de març de 2020, 
publicat al BOIB núm. 45 de data 28/03/2020, pel qual es redueix la prestació del servei de 
transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme en l'àmbit territorial de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears, que disposa que el   
 
Consell de Govern, a proposta del conseller de Mobilitat i Habitatge, en la sessió del dia 27 de 
març de 2020, adopta, entre d'altres, l'Acord següent: 
 
Primer. Reduir al 20% la prestació del servei de transport públic discrecional de viatgers en 
vehicles de turisme en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 
Segon. Disposar que la reducció s'ha d'aplicar proporcionalment a cada municipi en el qual 
estiguin residenciades les autoritzacions de transport habilitants per realitzar transport públic 
discrecional de viatgers en vehicles de turisme. 
Tercer. Instar els ajuntaments, en el seu àmbit competencial, que adoptin les mesures 
corresponents per regular la prestació del servei i que estableixin els corresponents torns de 
feina o el sistema d'organització pertinent per tal de regular-ho. 
Quart. Determinar que la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre de la Conselleria 
de Mobilitat i Habitatge, en atenció a les possibles necessitats de desplaçament amb aquests 
tipus de vehicles per a les persones en situació de vulnerabilitat i de serveis essencials, pot 
establir un protocol per poder atendre aquestes necessitats, quan així ho sol·liciti 
l'administració competent en matèria de sanitat i interior i emergències. 
Cinquè. Disposar que aquest Acord desplega els efectes des del moment de la publicació en el 
Butlletí Oficial de les Illes Balears i durant el període en què es mantengui la declaració de 
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
 
I atès que aquest Ajuntament té concedides 49 llicències de taxi actives, i d’acord amb allò que 
disposa l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
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DISPÒS: 
 

1. Que durant el període de vigència de l'estat d'alarma el servei públic de Taxi del 
municipi de Santanyí es redueix al 20%. 

2. Per fer efectiu aquesta proporció, només podran realitzar el servei públic de Taxi un 
màxim de 10 llicències cada dia, començant per la núm. 17, que ha estat triada per 
sorteig. Els titulars de llicències que no vulguin realitzar el servei ho podran cedir al 
titular d’una altra llicència, sempre que el titular d’aquesta nova llicència ho accepti.   

3. En tot cas, per garantir el correcte funcionament del servei, l’Ajuntament es reserva la 
possibilitat de disposar i mobilitzar el servei públic que sigui necessari quan així es 
requereixi. Especialment el vehicles adaptats hauran d’estar també en tot moment en 
disponibilitat en cas que fos necessari el seu us pels usuaris. 

4. Sempre, en qualsevol desplaçament s’hauran de respectar les recomanacions i 
obligacions dictades per les autoritats sanitàries competents.  

5. Mitjançant el servei de taxi només es podrán fer els desplaçaments autoritzats per la 
normativa en vigor a cada moment. 
 

 
Santanyí, 30 de març de 2020 

 


