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2021/4742L
EXPEDICIÓ DEL PERMÍS MUNICIPAL DE CONDUCTOR
CONVOCATORIA EXAMEN PERMIS MUNICIPAL DE
CONDUCTOR
ASSOCIACIO RADIO TAXI MES LLUCMAJOR ,
ASSOCIACIO RADIO TAXI LLUCMAJOR

Representant:
COMERÇ, MERCAT I TRANSPORTS

Llista d’admesos, composició del tribunal i assenyalament de dia, hora i lloc per realitzar els
exàmens de conductor de taxis

A la Ciutat de Llucmajor, el batle que subscriu, en presència del secretari de la corporació,
venc a dictar la següent
RESOLUCIÓ
ANTECEDENTS I FONAMENTS
En relació a la convocatoria per obtener el permís municipal de taxista, s’ha emés informe
per part dels Serveis Jurídics Municipals, en 22/06/21, que íntegrament transcrit fa constar:
“Per Decret de 21/05/21 – publicat al Boib de 25/05/21, número 68, se va acordar:
1. Realitzar una convocatòria ordinària de proves per obtenir el permís municipal de
conducció d'auto-taxis.
2. Obrir un termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria ordinària
mitjançant instància presentada al Registre Municipal. Aquest termini finalitzarà el dia 11 de
juny de 2021.
3. A les sol·licituds presentades per participar en aquesta convocatòria hauran d’adjuntar els
documents següents:
-Còpia del DNI o document equivalent segons la normativa en matèria d’estrangeria.
-Document d’autoliquidació de la taxa municipal per practicar la prova d’aptitud.
-Document que acrediti que s'està en possessió de la titulació del nivell de català A2 i, si hi
manca, superar la prova de nivell exigida per aquest Ajuntament prèvia a l’examen per
obtenir el certificat d’aptitud.
- Còpia del permís de conducció B, expedit per la Prefectura Provincial de Trànsit.
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- Acreditar, amb la presentació d’un certificat mèdic oficial, que no es pateix cap malaltia
infecciosa contagiosa o cap impediment físic que impossibiliti o dificulti el normal exercici de
la professió (article 63 de l’ Ordenança).
- Posseir el certificat d’aptitud (acreditar no tenir antecedents penals).
Les persones que ja varen presentar aquesta documentació a l’anterior convocatòria de
23/02/21 estan exemptes de presentar-la novament.
4. Examinades les sol·licituds i la documentació presentada, es publicarà la llista d’admesos
i exclosos a la pàgina web del Ajuntament i també es publicarà la composició del tribunal, la
data i hora d’inici de l’examen i el lloc de realització de la prova d’aptitud, i, si escau, de la
prova d'anivellació de català.
5. Des de l’exposició de la llista provisional d’admesos i exclosos es disposarà d’un termini
de tres dies hàbils per formular al·legacions i esmenar els defectes mitjançant escrit que s'ha
de presentar de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d’octubre.
6. En el supòsit que no quedi ningú exclòs, la llista provisional es considerarà definitiva.
7. Publicar aquesta resolució en el BOIB, d’acord amb l’article 45.1 de la Llei 39/2015, del
procediment comú, perquè les persones interessades en prenguin coneixement, sense
perjudici de les corresponents notificacions a les entitats o associacions de taxis, i publicar
l’anunci en la web municipal.»
Vistes les sol·licituds presentades dins el termini conferit i que la documentació que
acompanyen es completa procedeix, de conformitat al que disposa l’article 62 de l’
Ordenança Municipal”

En conseqüència, RESOLC:

Primer- Publicar la següent llista definitiva d’ admesos:
1.- CANAVES TERRADES ANTONIA
2. LLITERAS PASCUAL JAUME
3. DAVIU ORELL ANTONIO
4-. CUENCA ALEMÁN MARIA PAULET
5. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ MARIA JESÚS
6. GÓMEZ MERINO MIGUEL ANGEL
Segon- Determinar la composició del tribunal que ha de regir aquestes proves, que estarà
integrat per:
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Presidenta: Sra . Maria Concepción Morlà Tomàs , Tècnica d’ Administració General.
Suplent: Sra. Margarita Vadell Noguera
Secretaria: Sra. Joana Salva Puig
Suplent: Sra. Maria Visitación Ramírez Rosselló.
Sr. Tomeu Miralles Tomàs ( policia local).
Suplent: Sr. David Vich Cabrer
Sra. Caterina Janer Gomila (tècnica lingüista)
Vocals: Sra. Maria Victòria Mir Arbona (presidenta de l'Associació Radio-taxi)
Sra. Coloma Cañellas Capellà ( Presidenta de Taxi Més)
Sra. Raúl Domínguez Martín (regidor de comunicació, transparència, participació
ciutadana,mobilitat i transports).
Tercer- Per obtenir el permís municipal de conductor l'aspirant ha d'acreditar que està en
possessió de la titulació del nivell de català A2 (abans A) i ,si no, superar la prova de nivell
exigida per aquest Ajuntament, prèvia a l'examen per obtenir el certificat d'aptitud (art. 63.d ).
La prova de català tindrà lloc el dia 28 de juny a les 10 hores al Claustre de Sant
Bonaventura.
Quart- Per realitzar la prova d'aptitud es fitxa el pròxim dia 7 de juliol a les 10.00 hores al
Claustre de Sant Bonaventura. Consistirà en tres parts diferenciades:
-La primera tracta de coneixements del terme municipal i recorreguts dins el propi terme.
Constarà de 10 preguntes que puntuen 1 punt cada una , havent d’ obtenir un 6 damunt 10
per poder superà aquesta primera part . Les 9 primeres preguntes tenen 4 respostes,essenten només una d’ elles correcte.
Cada resposta correcte sumarà 1 punt i cada resposta incorrecta restarà 0’25 punts.
La pregunta 10 es per desenvolupar.
Les persones que no aconsegueixen al menys 6 punts quedaran excloses i no podran
realitzar la segona part del examen per obtenir el permís de conduir.
-La segona part consta de 25 preguntes i està relacionada quasi completament amb l’
Ordenança Municipal reguladora del servei de taxi -Boib 01/09/18-.
Totes les preguntes tendran 4 respostes , essent-ne només una d’ elles correcte . Cada
encert sumarà 0’40 i cada errada restarà 0’10.
-La tercera part consistirà especialment en coneixement del carrers i hotels ubicats al terme
municipal de Llucmajor ,havent d’ ubicar als diferents plànols que s’ adjuntaran el nom de 5
carrers i /o hotels.

Document firmat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el CSV:
13523647017362530770 en https://seu.llucmajor.org

Per superar aquesta prova i poder obtenir el permís municipal serà necessari posar bé
almenys 3 de 5 que es demanaran.
La duració de aquestes tres proves serà de 90 minuts.
Quint - Publicar aquesta resolució a la pàgina web del Departament de Mobilitat i notificar a
les entitats o associacions de taxis.
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