DECRET 2022001738

Referència:
Sol·licitud:
Assumpte:

2022/2194L
Expedició permís municipal de conductor per a les
llicències de taxi
CONVOCATÒRIA PER OBTENIR EL PERMÍS MUNICIPAL
DE TAXIS

Interessat:
Representant:
COMERÇ, MERCAT I TRANSPORTS

CONVOCATÒRIA PRIMER EXAMEN 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

ANTECEDENTS I FONAMENTS
En relació a la convocatòria per obtenir el permís municipal de taxista, s’ha emès informe
per part dels Serveis Jurídics Municipals, en data 13/04/22, que íntegrament transcrit fa
constar:
Per resolució de Batlia es va acordar publicar la llista definitiva de:
-Persones admeses per participar a les proves per obtenir el permís municipal de conductor
de taxi.
-I de les que han de superar la prova de nivell exigida de català A2 per no haver acreditat,
amb la presentació de la sol·licitud per concórrer a la prova, estar en possessió de la titulació
necessària.
En data d’avui (13/04/20) a les 10 hores s’ha celebrat la prova de català al Claustre de Sant
Bonaventura de Llucmajor.
De 10 persones admeses s’han presentat 6.
La persona amb D.N.I nº 43156391L ha aportar certificat del Centre Sant Vicenç de Paul de
data 11/04/22 acreditatiu que té el nivell B1 i la tècnica lingüística ha considerat correcta la
presentació d’ aquesta documentació.
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En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Publicar que s’han presentat a la prova les següents persones amb D.N.I número:
1.- 43.170.973-L
2.- 41.542.181-H
3.- 43.100.741-Y
4.- 43.167.002-G
5.- 43.088.659-E
6.- 43.180.086-R
Segon.- Publicar que han superat la prova les persones següents amb D.N.I número:
1.- 43.170.973-L
2.- 43.100.741-Y
3.- 43.167.002-G
4.- 43.088.659-E
5.- 43.180.086-R
Tercer.- Publicar que no ha superat la prova la persona següent:
1.- 41.542.181-H.
Quart.- Concedir el termini de dos dies hàbils per plantejar les al·legacions que estimin
oportunes si al seu dret convingués.
Quint.- Publicar aquesta resolució a la pàgina web del Ajuntament de Llucmajor.
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