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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

171147 Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal reguladora de la prestació del servei
públic d'auto-taxis del municipi de Santa Eulària des Riu

El ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 29 d'abril de 2021, va aprovar inicialment la modificació de l'ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D'AUTO-TAXIS DEL MUNICIPI DE SANTA EULÀRIA
DES RIU amb la incorporació del següent article:

“Article 38 bis.- Imatge personal del conductor

Els conductors dels vehicles Auto-Taxis de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu hauran d'anar higiènicament endreçats i estaran obligats a
utilitzar durant les hores de servei el vestuari uniforme acordat conjuntament amb els restants ajuntaments de l'illa i amb el Consell Insular
d'Eivissa, consistent en: pantalons llargs tipus xinès (de cotó, transpirable i elàstic, sense ser possible xandall o vaquers) blau marí, camisa
grisa màniga llarga o pol gris màniga curta, i calçat tancat pel taló de color negre o blau marí i adequat per a la conducció (sense que
estigui autoritzat l'ús de xancletes o similars). En temporada hivernal, o quan la climatologia ho requereixi, es podrà portar també un
càrdigan blau marí amb tancament de cremallera i/o un jupetí blau marí. El pol i la camisa hauran de portar brodat en color negre, en el
costat esquerre i a l'altura del pit, l'escut de l'ajuntament. El càrdigan i el jupetí també hauran de portar serigrafiat en color blanc, en el
costat esquerre i a l'altura del pit, l'escut de l'ajuntament.

La grandària de l'escut serà com a màxim de 5 cm en altura, i de 7,5cm en amplària.

Sota l'escut del municipi s'haurà de posar una placa identificativa grisa fosc amb lletres blanques, de 5cm d'ample per 2,5cm d'alt, amb el
nom del municipi i amb el número de llicència.

Excepte casos excepcionals, no es permet tampoc l'ús de gorres, barrets o altres peces que cobreixin el cap”

D'acord amb el que s'estableix en l'art. 49 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, se sotmet a informació pública i audiència dels
interessats, per termini de 30 dies comptats a partir de la publicació del present anunci en el BOIB i en el tauler d'anuncis de la Corporació,
perquè puguin examinar l'expedient i presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació.

El text de la modificació pot consultar-se en el portal web de l'Ajuntament www.santaeulariadesriu.com a fi de donar audiència als ciutadans
afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats.

En el supòsit de no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat
d'Acord exprés pel Ple.

 

Santa Eulària des Riu, 12 de maig de 2021

L'alcaldessa
Mª del Carmen Ferrer Torres
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