
                 
                       
             DECRET DE LA REGIDORIA DE MOBILITAT 

ASSUMPTE: COMUNICACIÓ  TORNS  DE  GUARDIA  I  DIES  DE  DESCANS 
OBLIGATORI  EN MATÈRIA DE TRANSPORT MUNICIPAL DE PASSATGERS

Vist l’article 25 de l’Ordenança municipal per a la prestació en tot el municipi de Sant 
Josep  de  Sa  Talaia  del  servei  de  transport  municipal  de  passatgers  en  automòbils 
lleugers  de  lloguer  amb conductor,  en  el  qual  va  quedar  establert  que  correspon  a 
l’Ajuntament establir les mesures d’organització i ordenar el servei en materia d’horaris, 
calendaris, descans i vacances, escoltades les associacions profesionals d’empressaris i 
treballadors.

Vista la proposta, consensuada amb l’Associació d’Empressaris Taxistes de Sant Josep 
de Sa Talaia, en matèria de torns de guardia des de les 23:30 hores fins a les 6:30 hores 
i dies de descans obligatori des de l’1 de novembre de 2018  fins al 31 de març de 2019. 

RESOLC

PRIMER.- .- Aprovar la relació de torns de guardia i dies de descans obligatori, adjunta a 
aquest Decret, entenguent que tots els dies que no són de descans obligatori, s’ha de 
prestar el servei i que del 22/12/2018 al 02/01/2019, tots dos inclosos, treballaran totes 
les llicències.

SEGON.- En base a l’article 19 de l’Ordenança esmentada anteriormente, que considera 
d’obligat compliment la parada de l’Aeroport,  i atès que les guardies comencen a les 
23:30 h i que s’ha d’assegurar la prestación del servei,  s’estableix que el tercer i quart 
dia de feina després del descans obligatori,  els taxistes assignats al torn en questió, 
hauran de treballar fins el tancament de l’Aeroport.

TERCER.- A fi de garantir una prestació de servei raonable, les llicències que pretenguin 
deixar de prestar el servei per un periode superior a quinze dies, hauran de comunicar  a 
l’Ajuntament el periode d’absència, per escrit, mitjançant registre d’entrada. 

QUART.- Publicar aquesta resolució a la pàgina web i al tauler d’anuncis municipal.

Sant Josep de sa Talaia. Document signat electrònicament.
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