EDICTE
Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 30 d’agost de 2021,
relatiu a la revisió de les tarifes dels Taxis. Esmena parcial (exp. 3155-2019-000054)
Atès que el Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 2 d’agost de 2021 acordà
l’actualització de les tarifes dels serveis interurbans de transport públic discrecional de
viatgers en vehicles de turisme que es desenvolupin en el territori de l'illa de Menorca;
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Atès que posteriorment a l’adopció de l’acord esmentat abans, s’ha detectat un error en el
càlcul dels metres per salt i dels segons per salt;
Com a titular del Departament de Mobilitat, en exercici de les competències atribuïdes pel
Decret de Presidència núm. 425/2019, de 10 de juliol (BOIB núm. 95 ext. d’11 de juliol de
2019), en relació amb els decrets de Presidència núm. 421/2019 i núm. 422/2019, de 9 de
juliol (BOIB núm. 93 ext. de 10 de juliol de 2019),
Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Mobilitat,
El Consell executiu, per unanimitat dels sis membres assistents (senyora Mora Humbert,
senyor Maria Ballester, senyor Pastrana Huguet, senyor Juaneda Mercadal, senyora
Gomis Luis i senyora Gómez Estévez) i en votació ordinària, adopta l'acord següent:
ÚNIC. Allà on l’acord del Consell Executiu diu:
«Tarifa 3 (tarifa diürna)
Metres per salt: 96,15 m
Segons per salt: 20,397 s
Tarifa 4 (tarifa nocturna o de festius)
Metres per salt: 79,37 m
Segons per salt: 20,168 s...»
ha de dir:
«Tarifa 3 (tarifa diürna)
Metres per salt: 90,09 m
Segons per salt: 19,11 s
Tarifa 4 (tarifa nocturna o de festius)
Metres per salt: 74,349 m
Segons per salt: 18,89 s...»
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Contra aquest acord – que no exhaureix la via administrativa – es pot interposar un recurs
d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà
que s'hagi publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 22 de la Llei
8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat, si no es notifica la resolució corresponent, quan
hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del
recurs d'alçada per silenci administratiu podreu interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.
Maó, en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document.
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Per delegació de la presidenta, la secretària
Rosa Salord Olèo
(Decret 427/2019, d’11 de juliol)
(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)

Rosa Salord Oleo
07/09/2021 14:53:39
Firma
Maó
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