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UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::  DEPARTAMENT DE MOBILITAT | Secció de Transports 08 02 00 00 

AAssssuummppttee::  

Convocatòria extraordinària de proves per a l'obtenció del 

permís municipal de conducció d'autotaxis dia 31 de maig 

de 2022. 

 

 

 

Atesa la demanda procedent del sector del taxi demanant una convocatòria extraordinària de 

proves per a l'obtenció del permís municipal de conducció d'autotaxis, i per ordre del Regidor, 

entenent que això resulta possible ja que les dues convocatòries per any natural de l'article 29 

del Reglament municipal regulador del servei té caràcter mínim, procedint l'adopció de 

resolució que ampliï de manera extraordinària els efectes del decret que regula ordinàriament 

aquestes proves, en la redacció del Decret núm. 4474 de 02/03/2018 (BOIB núm. 30, de 

08/03/2018) regulador del procediment per a l'obtenció del permís municipal de taxista. 

 

En conseqüència, ateses les facultats derivades dels articles 29 i 91 del Reglament municipal 

regulador del servei, així com altres normes concordants, incloses les de delegació de 

competències de batlia, s'eleva la pertinent proposta de resolució per a l'adopció, per 

delegació, del següent  

 

 

DECRET 

 

 

1.- Establir una convocatòria extraordinària de proves per a l'obtenció del permís municipal de 

conducció d'autotaxis dia 31 de maig de 2022. 

 

2.- L'hora de començament de l'examen i el lloc de realització s'indicaran en la llista 

d'admesos publicada a la pàgina web del departament de Mobilitat. 

 

3.- Les persones que hagin presentat sol·licitud per a la prova de la convocatòria ordinària de 

novembre de 2022 podran acudir a l'examen extraordinari sense necessitat d'efectuar nova 

petició de participació. 

 

4.- Segons el punt primer de la resolució reguladora del procediment per a l'obtenció del 

permís municipal de taxista, en l'actual redacció, les instàncies presentades per participar en 

aquesta convocatòria extraordinària hauran d'estar complementades pels següents documents: 

Còpia del DNI o document equivalent segons la normativa en matèria d'estrangeria, document 

d'autoliquidació de la taxa municipal per pràctica de la prova d'aptitud i ,si escau, acreditació 

sobre coneixement oral de la llengua catalana. 

 

5.- Els qui no es presentin a l'examen corresponent a aquesta convocatòria extraordinària, 

constant en la llista d'admesos a causa d’ anterior sol·licitud corresponent a la convocatòria 

ordinària de novembre de 2022, si escau no hauran de pagar de nou la taxa per aquesta 

convocatòria ordinària. 
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6.- Publicar aquesta resolució al BOIB, d'acord amb l'article 45.1 de la Llei 39/2015 del 

procediment administratiu comú, per a coneixement dels interessats, sense perjudici de les 

corresponents notificacions a les entitats peticionàries i publicar anunci al web municipal. 

 

 

Palma, amb data de la signatura electrònica 
 

 


