Acord a Formentera per ampliar el servei de taxi a l’estiu
dijous, 7 d'abril de 2016 11:12

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, ha acordat amb l’Associació de
Taxistes de Formentera el Pla d’Actuació dels Taxis Estacionals pels anys 2016 i 2017. “Amb
aquest acord hem intentat millorar el servei respecte al pla d’actuació anterior”, segons ha
declarat el conseller de Mobilitat, Rafael González. El conseller ha destacat que amb l’anterior
acord es varen atorgar 5 places de taxis estacionals i en l’actual acord s’ha incrementat fins a
8. A més, es prestava servei durant 3 mesos, i per als dos pròxims estius s’ha augmentat a 4
mesos i amb una franja horària de servei més àmplia.

“Al 2014 i 2015 els taxis estacionals començaren a operar el 15 de juny i finalitzaren el 15 de
setembre, i aquest any iniciaran el servei l’1 de juny, fins al 30 de setembre”, segons ha detallat
el conseller. A més, González ha explicat que també s’incrementa l’horari en què fan feina,
“amb l’anterior acord operaven de 10.00 a 22.00 hores, i ara ho faran des de les 9.00 del matí
fins la 1.30 de la matinada”. “L’objectiu d’aquest pla és equilibrar l’oferta i la demanda per donar
un bon servei als ciutadans i turistes que ens visiten, a la vegada que s’evita el intrusisme en el
sector”, ha afegit.

Taxis més sostenibles

Altra de les novetats d’aquest pla és la introducció de l’obligatorietat de que “com a mínim el 25
per cent dels taxis estacionals seran híbrids, amb la millora de la mobilitat sostenibilitat de l’illa
que això implica”, ha destacat el conseller. És a dir, almenys 2 dels 8 taxis estacionals seran
híbrids.

Concurs públic

Aquesta setmana es publicaran les bases del concurs públic al BOIB, després de la seva
publicació els interessats tenen fins a 10 dies per presentar-se a la convocatòria. Es podran
presentar en igualtat de condicions els taxistes titulars d’una llicència permanent i els
assalariats que hagin treballat 4 mesos durant els últims 2 anys com a taxista a Formentera.
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L’adjudicació de les places es farà mitjançant concurs públic i es donarà més punts als vehicles
híbrids, als vehicles més nous, als que acceptin el pagament amb targeta i als que millorin del
cànon mensual que es paga al Consell, que és d’un mínim de 1.000 euros mensual. En cas
d’empat es donarà preferència als titulars de llicència que acreditin tenir major antiguitat.
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