Obert el termini per a l’obtenció de 16 llicències de taxi estacional per les temporades 2020/2021 a Formen
dimarts, 3 de març de 2020 11:57

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Mobilitat, informa que des del passat dissabte i
fins el proper dimarts 10 de març està obert el termini per a presentar sol·licituds per a
l’obtenció de llicències de taxi estacional a Formentera.

En aquesta oferta, s’hi poden presentar titulars de llicència permanent i assalariats que
acreditin haver treballat en el sector un mínim de cinc mesos durant els últims dos anys. Com a
novetat, enguany s’augmenta el nombre de llicències estacionals de les 10 de les temporades
2018/2019 a 16, per les temporades 2020/2021. Aquest augment serà vigent per a aquesta
temporada i la de l’any vinent.

El funcionament de les llicències de taxi estacional per a aquesta temporada i la propera es
disposarà de la següent manera: 8 taxis estaran operatius des de l’1 de juny al 31 d’agost i els
altres 8 de l’1 de juliol al 30 de setembre. D’aquesta manera, als mesos de major demanda,
juliol i agost, el servei comptarà amb 16 taxis estacionals que se sumaran als 25 taxis de servei
anual.

formentera.eco
Així durant el mesos de regulació de l'entrada de vehicles, juliol i agost de 2020, el nombre de
taxis que prestarà el servei serà de 41, respecte als 35 de l'any anterior, el que suposa un
augment del servei del 17%.

“Aquest augment del 17% del servei del taxi, juntament a l'augment del 18% en el servei de
transport públic en autobús, donaran alternatives de mobilitat més sostenible als turistes i
residents, i ajudaran a que d’una manera natural es pugui garantir el compliment per aquest
any 2020 de reducció del sostre de vehicles en un 4%”, segons ha explicat el conseller de
Mobilitat, Rafael González.

Vehicles sostenibles (híbrids)
L’adjudicació dels nous taxis estacionals es farà mitjançant concurs públic. Rebran més
puntuació els vehicles sostenibles (híbrids) i els més nous. En aquest sentit, el conseller Rafael
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González ha declarat que “en aquesta convocatòria s’ha donat prioritat als vehicles híbrids, que
són més respectuosos amb el medi ambient, i ens ajuden amb el nostre objectiu final
d’aconseguir una mobilitat sostenible per l’illa de Formentera”.

Els interessats podran accedir a les bases mitjançant el següent enllaç: http://www.consellinsu
lardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=6824%3A2020-03-02-13
-25-42&catid=354%3Amobilitat&Itemid=455&lang=ca

3 de març de 2020
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera
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