DECRET 2021003200

Referència:
Sol·licitud:
Assumpte:
Interessat:

2021/4742L
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COMERÇ, MERCAT I TRANSPORTS

CONVOCATÒRIA DE LA PROVA DE CATALÀ PER A LÒBTENCIÓ DEL PERMÍS
MUNICIPAL DE TAXISTA

A la Ciutat de Llucmajor, el batle que subscriu, en presència del secretari de la corporació,
venc a dictar la següent
RESOLUCIÓ
1.-

Mitjançant el Decret núm. 2021003056, de 23 de juny, es va aprovar el llistat de
persones aspirants per realitzar la prova acreditativa del coneixement del català,
nivell A2, per a l’obtenció del permís municipal de taxista; es va determinar la
composició del tribunal; i es va fixar per al dia 28 de juny, a les 10 hores, al Claustre
de Sant Bonaventura, la realització de la prova. La convocatòria s’havia publicat en el
BOIB núm. 68, de 25/05/2021.

2.-

L’article 63 de l’Ordenança municipal reguladora del servei de taxi estableix que el
permís municipal de taxista s’atorgarà a qui acrediti el compliment, entre d’altres, del
requisit d’estar 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 a
l’obtenció del certificat d’aptitud.

3.-

Una vegada efectuada la prova, el tribunal ha emès la corresponent proposta de
qualificació.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Declarar aptes en la prova de coneixement del català, nivell A2, prèvia a l’examen
per obtenir el certificat d’aptitud, totes les persones que s’ han presentat, que son les
següents :
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1.- Sra. María Paulet Cuenca Alemán.
2.- Sra. Maria Jesús Fernández Martínez.
3.- Sr. Miguel Ángel Gómez Merino.
Segon. Publicar la present resolució en el web de l’Ajuntament de Llucmajor als efectes
escaients.
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