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UUnniittaatt  eemmiissssoorraa::  Departament de Mobilitat | Secció de Transports  

AAssssuummppttee::  
Informe valoratiu impugnació preguntes de l’examen de taxista de 

data 31/05/2022 

 

1.- En data 31 de maig de 2022 va tenir lloc la prova d’aptitud extraordinària per a la obtenció 

del permís municipal de conductor de vehicles d’autotaxi. 

 

2.- En data d’1 de juny de 2022, després de la finalització de l’examen i de conformitat amb 

l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, en relació amb el paràgraf cinquè del punt 4 del Decret 10576, de 

13 de juny de 2016, Regulador del procediment per a l’obtenció del permís municipal de 

taxista, el Departament de Mobilitat de l’Ajuntament de Palma va procedir a la publicació de 

les respostes correctes de l’examen tipus text, a la pàgina web mobipalma.mobi, a l’apartat 

"planilla correctora provisional examen 31/05/2022". Per part dels interessats, es varen 

impugnar preguntes de l’examen dins el termini de tres dies hàbils per plantejar al·legacions 

sobre qüestions relatives a la primera part de l’examen. 

 

3.- Una vegada acabat el termini d’impugnacions, s’han presentat les següents al·legacions en 

relació a les preguntes següents: 

 

DNI/NIE Qüestionari 

43.123.011-N 13, 14, 19 i 45 

43.136.514-Z 13, 14 i 19 

46.390.736-N 14 i 19 

43.137.827-Q 13, 14 i 21 

43.169.832-M 21 

43.058.074-G 14, 19 i 45 

43.130.400-H 13 i 45 

51.758.878-T 14, 15 i 29 

43.150.619-C 13, 14, 19 i 55 

 

Ateses les al·legacions formulades en relació a la pregunta número 13, i un cop revisada 

sense detectar-se errades de forma o d’interpretació, es considera que està correctament 

plantejada. De conformitat amb l’article 55.2 del Reglament municipal dels transports públics 

de viatgers i de les activitats auxiliars complementàries, l’única resposta vàlida és l’opció ‘B’ 

i per tant, es desestima la petició d’anul·lació de la pregunta núm. 13. 

 

Ateses les al·legacions formulades en relació a la pregunta número 14, i un cop revisada 

sense detectar-se errades de forma o d’interpretació, es considera que està correctament 

plantejada. De conformitat amb l’article 56.6 del Reglament municipal dels transports públics 

de viatgers i de les activitats auxiliars complementàries, l’única resposta vàlida és l’opció ‘B’ 

i per tant, es desestima la petició d’anul·lació de la pregunta núm. 14. 
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Ateses les al·legacions formulades en relació a la pregunta número 15, i un cop revisada 

sense detectar-se errades de forma o d’interpretació, es considera que està correctament 

plantejada. De conformitat amb l’article 60 del Reglament municipal dels transports públics 

de viatgers i de les activitats auxiliars complementàries, l’única resposta vàlida és l’opció ‘C’ 

i per tant, es desestima la petició d’anul·lació de la pregunta núm. 15. 

 

Ateses les al·legacions formulades en relació a la pregunta número 19, i un cop revisada 

sense detectar-se errades de forma o d’interpretació, es considera que està correctament 

plantejada. De conformitat amb l’article 40 del Reglament municipal dels transports públics 

de viatgers i de les activitats auxiliars complementàries, l’única resposta vàlida és l’opció ‘C’ 

i per tant, es desestima la petició d’anul·lació de la pregunta núm. 19. 

 

Ateses les al·legacions formulades en relació a la pregunta número 21, i un cop revisada 

sense detectar-se errades de forma o d’interpretació, es considera que està correctament 

plantejada. De conformitat amb l’article 54 del Reglament municipal dels transports públics 

de viatgers i de les activitats auxiliars complementàries, l’única resposta vàlida és l’opció ‘B’ 

i per tant, es desestima la petició d’anul·lació de la pregunta núm. 21. 

 

Ateses les al·legacions formulades en relació a la pregunta número 29, i un cop revisada 

sense detectar-se errades de forma o d’interpretació, es considera que està correctament 

plantejada. De conformitat amb l’article 81.10 del Reglament municipal dels transports 

públics de viatgers i de les activitats auxiliars complementàries, l’única resposta vàlida és 

l’opció ‘A’ i per tant, es desestima la petició d’anul·lació de la pregunta núm. 29. 

 

Ateses les al·legacions formulades en relació a la pregunta número 45, i un cop revisada 

sense detectar-se errades de forma o d’interpretació, es considera que està correctament 

plantejada, essent l’única resposta vàlida l’opció ‘A’, donat que l’accés principal i oficial del 

Consolat d’Equador és a l’avinguda d’Alemanya, de Palma i per tant, es desestima la petició 

d’anul·lació de la pregunta núm. 45. 

 

Ateses les al·legacions formulades en relació a la pregunta número 55, es considera que està 

correctament plantejada, donat que l’hotel Ciudad de Mallorca, maldament hagi canviat la 

propietat (això és d’NH a Hesperia), el nom principal roman inalterat i és l’únic a l’illa amb la 

susdita denominació situat al carrer Francesc Vidal i Sureda, essent l’única resposta vàlida 

l’opció ‘B’; i per tant, es desestima la petició d’anul·lació de la pregunta núm. 55. 

 

4.- La sol·licitant amb DNI núm. 43.146.529-R, planteja una queixa sobre el responsable del 

desenvolupament de la prova. Donat que exposa la seva opinió i ha quedat traslladada, sense 

cap al·legació, no s'estima oportú accedir favorablement a allò sol·licitat i per aquesta raó es 

desestima. 
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Conclusió 

 

 

Únic.- Per tot el que s’ha exposat, es procedeix a publicar la plantilla definitiva de respostes 

(ANNEX al present informe). 

 

 

 

Palma, a la data de la signatura electrònica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Regidor de l’Àrea de Mobilitat Sostenible 

L’ETOP del departament de Mobilitat 

 

Luis Fuster Bagazgoitia 
(Signat electrònicament) 

El TAG del servei administratiu de Mobilitat 

 

Lluís Pinya Montero 
(Signat electrònicament) 

Vist i plau, 

La cap del Departament de Mobilitat 
p.d. Decret de Batlia núm.13972 de 06/08/2009  

(BOIB núm. 125, de 27/08/2009) 

 

Montserrat Molins Duran 
(Signat electrònicament) 
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