Unitat emissora:
Assumpte:

Departament de Mobilitat (transports)
Normes Examen Carnet de Taxista

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE L’EXAMEN DEL CARNET DE TAXISTA
- Una vegada hagi començat l’examen no es possible entrar dins l’aula.
- Totes les parts de l’examen: llibre de carrers, full de resposta del test i conjunt de fulles
grapades que formen el test, han d’anar correctament identificades. En cas de no estar
identificades no es podran corregir.
- Els telèfons mòbils, rellotges intel·ligents, auriculars de qualsevol tipus, o qualsevol altre
dispositiu electrònic, hauran de romandre apagats o en silenci. No es poden portar a la
roba, tampoc es poden tenir sobre la taula, ni a la vista. Es dipositaran en les bosses o bosses
dels examinands, o on l'equip examinador indiqui. En el cas que durant l'examen, a algú li
soni el telèfon mòbil, el manipuli, o manipuli qualsevol altre element electrònic no autoritzat
per l'equip examinador, no se li corregirà l'examen, sent advertit d'això per part del
controlador de l'aula.
- Durant la realització de l’examen no està permès que els assistents parlin entre ells,
tampoc mirar l’examen dels altres convocats ni interactuar de cap altre manera entre ells.
Només es permetrà interactuar amb els examinadors, prèvia petició de permís aixecant la
mà. No es corregirà l’examen d’aquells que no en facin cas una vegada haver estat advertits.
- Les bosses, motxilles i altres es deixen a terra, les prendes de roba es poden deixar al
respatller de les cadires.
- Els aspirants només poden abandonar l’aula prèvia autorització de l’examinador i en casos
d’extrema urgència, necessitat mèdica, dones embarassades (situacions que han de ser
justificades amb un certificat mèdic). En cas que l’aspirant abandoni l’aula sense autorització
prèvia no podrà tornar a entrar i el seu examen no es corregirà, serà declarat nul en la seva
totalitat.
- Es prega mantenir silenci i ordre dins les instal·lacions on es realitza l’examen. Una
vegada acabada la prova l’aspirant ha d’abandonar l’edifici. En cas de que hagi de realitzar
alguna altre prova es demana que faci una espera silenciosa fins que torni a ser convocat.

INFORMACIÓ ÚTIL PER ALS ASSISTENTS A L'EXAMEN PER A L'OBTENCIÓ DEL
CARNET DE TAXISTA
→ Durant el dia següent al dia de la realització de l'examen, aquest i la plantilla provisional de
respostes correctes del TEST, es publicaran a la pàgina web municipal:
www.mobipalma.mobi> Mobilitat> Taxi> taxistes> Per ser Taxista
En cas de qüestions, queixes, o sol·licituds relatives al test i/o a la seva correcció, hauran de fer-se
per escrit mitjançant instància lliurada en el Registre Municipal dins dels tres dies hàbils següents al
dia de la publicació de l'examen i la plantilla provisional de respostes correctes del TEST. Aquestes
qüestions no s'atendran per telèfon, ni de forma presencial sota cap concepte.

PUBLICACIÓ DE QUALIFICACIONS
→ En cap cas es facilitarà informació sobre les qualificacions per telèfon, ni de forma presencial. La
ÚNICA manera de conèixer les qualificacions serà consultant a la pàgina web municipal, seguint la
següent ruta:
www.mobipalma.mobi> Mobilitat> Taxi> taxistes> Per ser Taxista

→ Les qualificacions es publicaran al web municipal. També es publicaran al tauler d'anuncis de la
Secció de Transports de l'Ajuntament de Palma. En cas que per qualsevol motiu això no fos possible,
es publicaria nota informativa a l'esmentat web, en què es reflectirien els nous terminis, o
s’informaria sobre aquesta qüestió. No se’n facilitarà informació per via telefònica, o presencial.

REVISIÓ D'EXAMEN
→ La data, hora i lloc de la revisió d'examen, es publicaran al web municipal:
www.mobipalma.mobi> Mobilitat> Taxi> taxistes> Per ser Taxista

