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2021/4742L
EXPEDICIÓ DEL PERMÍS MUNICIPAL DE CONDUCTOR
CONVOCATORIA EXAMEN PERMIS MUNICIPAL DE
CONDUCTOR
ANTONIA CANAVES TERRADES, JAUME LLITERAS
PASCUAL

Representant:
COMERÇ, MERCAT I TRANSPORTS

EXPEDICIÓ PERMÍS MUNICIPAL 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
I.-

En relació a la convocatòria per obtenir el permís municipal de taxista, l’art. 56 de la
Llei /2014, de 20 de juny, de transports i mobilitat sostenible de les Illes Balears,
estableix que per conduir vehicles amb llicència d'auto taxi es requereix el permís
municipal de taxista, per a l’obtenció del qual s'han de complir els requisits i les
condicions exigits en la norma de desenvolupament de dita Llei, així com en els
reglaments municipals.

II.-

En aquest sentit, l'article 62.3 de l'Ordenança municipal reguladora del servei de taxi
estableix que el Departament de Mobilitat i Transports estendrà el certificat d'aptitud
necessari per obtenir el permís municipal de taxista a qui sol·liciti prestar serveis en el
municipi de Llucmajor i acrediti el coneixement del terme municipal, i de l’ordenança
reguladora del servei.
A tal fi el Departament realitzarà convocatòries periòdiques i examinarà les persones
aspirants de les matèries esmentades.

III.-

Mitjançant el Decret 2021002368, de 21 de maig, es va resoldre realitzar una
convocatòria ordinària de proves per obtenir el permís municipal de taxista. Es va
publicar al BOIB de 25/05/21, número 68.
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IV.-

Amb el Decret 2021003056, de 23/06/21, es va aprovar la llista definitiva de persones
aspirants admeses, es va determinar la composició del tribunal qualificador, i es va
fixar el calendari per a la realització de la prova de coneixement del català, i de la
prova d’aptitud.

V.-

El Decret 2021003200, de 30 de juny, va resoldre sobre el resultat de la prova de
català.

VI.-

El dia 7 de juliol s’ ha realitzat la prova d’aptitud, i de les 6 persones presentades, el
tribunal qualificador n’ha declarat aprovades 2.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Declarar aprovades en la prova d’aptitud per a l’obtenció del permís municipal de
conductor de taxi les persones que es relacionen i formalitzar aquesta autorització
mitjançant l’entrega a cada interessat del corresponent document acreditatiu.
- Cànaves Terrades Antònia, número d’ autorització de conductor 370.
- Lliteres Pascual Jaume,número d’ autorització de conductor 371.
Segon. Expedir el certificat d'aptitud necessari per obtenir el permís municipal de taxista a
les dues persones que han superat la prova.
Tercer. Publicar aquesta resolució a la pàgina web de l’Ajuntament de Llucmajor.

Firma Electronica Secretario
Firmat electrònicament per:
Marc Rigo Manresa
14/07/2021.12:28:09
Firma Electrónica ALCALDE/SA
Firmat electrònicament per:
Eric Jareño Cifuentes
13/07/2021.12:53:18

Document firmat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el CSV:
13523647502155010766 en https://seu.llucmajor.org

