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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

Rectificació del decret número 2021003056 de data 23/06/21

A la Ciutat de Llucmajor, el batle que subscriu, en presència del secretari de la corporació,
venc a dictar la següent
RESOLUCIÓ
En relació a la convocatòria per obtenir el permís municipal de taxista, s’ha emés informe
per part dels Serveís Jurídics Municipals, en data 24/06/2021, que íntegrament transcrit fa
constar:
“ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En relació a la convocatòria per obtenir el permís municipal de taxista, acordada
pel decret de 21/05/21 – publicat al Boib de 25/05/21, número 68-, s’ha dictat en data
23/06/21 la resolució que en el punt segon de la part dispositiva acorda:
« Determinar la composició del tribunal que ha de regir aquestes proves, que estarà integrat
, en el que se refereix a vocals, per :
« Sra. Maria Victòria Mir Arbona (presidenta de l'Associació Radio-taxi)
Sra. Coloma Cañellas Capellà ( Presidenta de Taxi Més)
Sr. Raül Domínguez Martin (regidor de comunicació, transparència, participació
ciutadana,mobilitat i transports).»
Segon .- Les delegacions que corresponen al Sr. Raúl Domínguez Martin son les de
regidor de mobilitat i transports i no comunicació, transparència, participació ciutadana,
mobilitat i transports.

Document firmat electrònicament (RD 1671/2009). L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el CSV:
13523646172542070337 en https://seu.llucmajor.org

FONAMENTS DE DRET
Vist L’ article 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procediment Administratiu Comú de
las Administracions Publiques segons el qual:
“Les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ ofici o
a instancia dels interessats, els errors materials , de fet o aritmètics existents en els seus
actes .“
Vist el que s’ ha exposat, havent constatat que les delegacions que corresponen al Sr. Raül
Domínguez Martin son les de regidor de mobilitat i transports procedeix la rectificació del
decret de data 23/06/21.”

En conseqüència, RESOLC:

Primer: Modificar el decret número 2021003056 de data 23/06/21 fent constar en el punt
segon de la part dispositiva que el vocal Sr. Raül Domínguez Martin es regidor de mobilitat
i transports.
Segon: Publicar la present resolució a la pàgina web del Ajuntament.
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