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Assumpte:APROVACIO MESURES URGENTS DAVANT EMERGENCIA SANITARIA

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
COMUNICAT ENVERS AL SERVEI DE TAXI AL TERME MUNICIPAL DE CIUTADELLA
La declaració de l’estat d’alarma per part del Govern central, mitjançant el reial decret 463/2020, de 14
de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19, que complementa les mesures adoptades els darrers dies, deixa palesa la situació
d’excepcionalitat i d'emergència provocada per aquest virus, que necessàriament implica l’adopció de
mesures per protegir la salut i la seguretat de tota la ciutadania.
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L’Ajuntament ha de contribuir a adoptar les mesures que, en l’àmbit de les seves competències,
contribueixin a protegir la ciutadania i els empleats municipals, així com també ha de garantir la prestació
dels serveis essencials per a la població.
Són serveis essencials aquells que siguin necessaris per al manteniment de les funcions socials
bàsiques, la salut, la seguretat, el benestar social i l’eficaç funcionament de les administracions
públiques. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, a l’article 21.1, preveu
que l’alcaldessa pugui adoptar, sota la seva responsabilitat, les mesures necessàries i adequades en cas
de catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc dels mateixos, les quals han de respectar el principi de
proporcionalitat, seguretat jurídica, eficiència i eficàcia.
Encara que el servei de taxi sigui un servei dependent de l’Ajuntament, a l'efecte de l'estat d'alarma,
aquest servei passa també a dependre de l'autoritat competent com la resta dels serveis de transport
que serà el Govern d’Espanya. No obstant, les administracions locals conservaran les competències
atorgades per la legislació vigent.
Segons el que diu l’article 14. Mesures en matèria de transports.
1. En relació amb tots els mitjans de transport, qualsevol que sigui l'administració competent sobre
aquests, s'aplicarà el següent:
a) El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana queda habilitat per a dictar els actes i
disposicions que, en l'esfera específica de la seva actuació, siguin necessaris per a establir condicions
als serveis de mobilitat, ordinaris o extraordinaris, amb vista a la protecció de persones, béns i llocs.
b) Els actes, disposicions i mesures a què es refereix el paràgraf a) anterior podran adoptar-se d'ofici o a
sol·licitud motivada de les autoritats autonòmiques i locals competents, d'acord amb la legislació
aplicable en cada cas.
Per a això no serà precisa la tramitació de cap procediment administratiu.
El servei de taxi del Municipi de Ciutadella realitzarà els serveis que venen a facilitar la mobilitat
de les persones en els casos descrits a l’article 7 del reial decret de l’estat d’alarma, i
s'abstindran de realitzar qualsevol altre viatge que pugui ser considerat de plaer o simplement
per sortir a passejar.
Article 7. Limitació de la llibertat de circulació de les persones.
1. Durant la vigència de l'estat d'alarma, les persones únicament podran circular per les vies d'ús públic
per a la realització de les següents activitats:
a) Adquisició d'aliments, de productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
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c) Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seva prestació laboral,
professional o empresarial.
d) Retorn al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura a majors, menors, persones dependents, persones amb
discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.
g) Per causa de força major o situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment
tret que s'acompanyi a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.
2. Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització
de les activitats referides en l'apartat anterior o per al proveïment de carburant en gasolineres o
estacions de servei.
3. En tot cas, en qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les recomanacions i obligacions
dictades per les autoritats sanitàries.
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En relació amb tots els mitjans de transport, els operadors de servei de transport de viatgers queden
obligats a realitzar una neteja diària dels vehicles de transport, d'acord amb les recomanacions que
estableixi el Ministeri de Sanitat.
Cal tenir en compte que el taxi és un vehicle que només disposa de 4 seients i és molt difícil complir amb
les normes de salubritat descrites, per això es recomana que sempre que sigui possible es facin viatges
d’una sola persona. No obstant, es tindrà en compte cada situació per separat, en cas de persona major,
de persones amb dificultats de moviment o menors d’edat.
En aquest cas, l’Ajuntament de Ciutadella, per mor de la Sra. Batlessa, decreta el servei taxi com a
servei bàsic essencial, i per tant l’interès que aquest servei realitzi les tasques necessàries per donar
servei a les persones que segons les limitacions descrites a l’article 7 del reial decret, així ho determini,
sempre tenint en compte les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.
DECRET:
Primer.- Establir un servei mínim del Servei Públic de Taxi al municipi de Ciutadella, de la manera que
es relaciona a continuació:
Servei diürn, de les 07.00 a les 22.00 hores
- 6 taxis en actiu a la zona urbana (només es desplaçaran a urbanitzacions en cas d’avís de
la central de taxis)
- 1 taxi adaptat per donar cobertura a les persones amb minusvalidesa
Servei nocturn, de les 22.00 a les 07.00 hores (queda habilitat el quadrant de servei d’hivern
aprovat anteriorment)
- 1 taxi de guàrdia permanent
- 1 taxi de reserva
Segon.- Per garantir el funcionament correcte del servei de taxis, l’Ajuntament es reserva la possibilitat
de mobilitzar més vehicles si així es requereix.
Tercer.- Notificar aquest Decret i publicar-lo a la web municipal als efectes i coneixement.
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L'incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents en l'estat d'alarma serà
sancionat conformement a les lleis, en els termes establerts en l'article 10 de la Llei orgànica 4/1981, d'1
de juny.

L'Alcaldessa
Joana Gomila Lluch

La secretària
Caterina Barceló Martí
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Signat a Ciutadella de Menorca en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.

Plaça des Born, 15 07760 - Ciutadella de Menorca Contacte: 971 38 10 50 - Web: www.ajciutadella.org
Joana Gomila Lluch
16/03/2020 13:51:38
Signatura digital
Ciutadella

Caterina Barceló Martí
16/03/2020 13:53:16
Signatura digital
Ciutadella

