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Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehícle turisme pels
anys 2019-2022. Aprovació llista definitiva de persones admeses i aprovació
concessió provisional d'autoritzacions temporals
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RESOLUCIÓ DE BATLIA

En el marc del Pla d’actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle turisme pels
anys 2019-2022, mitjançant Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000374, de dia 02.05.19, la
batlessa va resoldre aprovar la llista provisional de persones admeses, obrint-se un termini de cinc
dies naturals perquè les persones interessades puguin, si és el cas, al·legar allò que al seu dret
convengui.
Transcorregut el termini indicat, no s’ha presentat cap al·legació.
De conformitat amb els articles 5è i següents del Pla d’actuació; i en virtut de les atribucions que
me confereix la vigent Llei de Règim Local,
RESOLC
Primer. Aprovar la llista definitiva de persones admeses, de conformitat amb el següent detall:
Categoria A. Titulars de llicència municipal de taxi:
- Santiago Rodney Lorenzo Moreira
- José M. Ramirez Gómez
- Juan Carlos Moll Gil
- Digna Tur González
- Mohamed Achalhi Hachlof

Puntuació
1,8
1,3
1
0,5
0,2

Categoria B. Assalariats del sector del taxi: Cap
Segon. Aprovar la llista ordenada per classes, de conformitat amb l’apartat anterior, que equival a
la concessió provisional de l’autorització temporal, l’eficàcia de la qual —concessió definitiva—
quedarà condicionada a la presentació, per part de la persona interessada i durant el període de
deu dies naturals, de la documentació assenyalada a l’apartat 9è del Pla d’actuació.
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Tercer. Notificar la present resolució als interessats.
Quart. Publicar la present resolució al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal.

M. Montserrat Morlà Subirats
LA BATLESSA

Maria Cristina Gascón Mir
LA SECRETARIA
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Signat a Sant Lluís en la data que consta en la signatura electrònica d'aquest document .
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