
ANUNCI

APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE LES PROVES PER A 
L’OBTENCIÓ DEL PERMÍS LOCAL DE CONDUCTOR ANY 2018.

La Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 d’abril de 
2018, ha acordat l’aprovació de les bases per a la convocatòria de les proves per a 
l’obtenció del permís local de conductor per l’any 2018.

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA REALITZACIÓ DE 
LES  PROVES  D'APTITUD  PER  A  L'OBTENCIÓ  DEL  PERMÍS  LOCAL  DE 
CONDUCTOR ANY 2018.

1. OBJECTE

L'objecte de les presents bases és regular la convocatòria i les proves d'aptitud que 
s'hauran  de  realitzar  per  a  l'obtenció  del  permís  local  de  conductor  com  a  títol 
administratiu habilitant de l'exercici de l'activitat de conductor dels vehicles adscrits al 
servei de transport de viatgers en automòbils lleugers amb conductor (autoturismes o, 
si fos el cas, autotaxis) al municipi de Sant Josep de sa Talaia.

2. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Podran optar al permís de conductor local les persones que reuneixin els següents 
requisits:

1. Tenir nacionalitat espanyola, d'un estat de la Unió Europea (o de qualsevol altre 
estat estranger els ciutadans del qual, en virtut de tractat internacional).

2. Acreditar com a mínim la realització dels estudis obligatoris (en cas de titulacions 
obtingudes a l'estranger, l'aspirant haurà de presentar original o fotocòpia compulsada 
de la credencial que acrediti la seva homologació, o bé original o còpia compulsada)

3.  Tenir  certificat,  títol  o  diploma acreditatiu  de coneixements bàsics  de la  llengua 
catalana.  En  cas  de  no tenir-lo  haurà  de  superar  una  prova de  llengua  catalana, 
conforme amb el punt 8.A  d'aquestes bases.

4.  Tenir  certificat,  títol  o  diploma acreditatiu  de coneixements bàsics  de la  llengua 
anglesa.  En  cas  de  no  tenir-lo  haurà  de  superar  una  prova  de  llengua  anglesa, 
conforme amb el punt 8.B d'aquestes bases.

5.  Els aspirants que siguin estrangers de països de parla no hispana,  a més dels 
documents  anteriors,  hauran  d'aportar  fotocòpia  del  diploma  superior  de  llengua 
castellana -espanyol- com a llengua estrangera, o del certificat d'aptitud en espanyol 
per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes, conforme al Reial decret 
1137/2002, de 31 d'octubre.

6. Tenir capacitat física i psicològica per exercir les funcions de conductor.

7. No tenir antecedents penals.

8.  Tenir  permís  de  conduir  classe  B  o  superior,  en  vigor,  segons  estableixi  el 
Reglament general de conductors que estigui vigent en el moment de la presentació 
de la documentació oportuna.
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9. No haver estat sancionat per resolució ferma en els dos últims anys per alguna de 
les  infraccions  qualificades  com  a  molt  greus  de  les  previstes  en  el  Reial  decret 
1428/2003,  de  21  de  novembre,  pel  qual  es  va aprovar  el  Reglament  general  de 
circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit,  
circulació de vehicles de motor i  seguretat viària,  aprovat pel Reial decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març. La presentació d'aquest certificat serà requisit imprescindible 
per a l'emissió del carnet de conductor en cas que l'aspirant passi la prova.

3. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de sol·licituds pressuposa l'acceptació, per part de l'interessat, de les 
clàusules de les presents bases.

Les sol·licituds es podran presentar en els registres d'entrada de l'Ajuntament de Sant 
Josep de sa Talaia, fins divendres 4 de maig de 2018.

Aquestes sol·licituds hauran d'ajustar-se al model publicat amb la present convocatòria 
(annex I).

Quan la  documentació  s'enviï  per  correu o  per  registre  en una altra  administració 
pública, s'haurà de justificar la data de l'enviament a l'Ajuntament de Sant Josep de sa 
Talaia, mitjançant  fax 971.801.628 o correu electrònic (rivas@santjosep.org) dins el 
mateix dia.

Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants, hauran de presentar la següent 
documentació degudament compulsada:

a) Fotocòpia del DNI o NIE. Ser major d'edat, espanyol o nacional d'un estat membre 
de la  Unió Europea,  o nacional  d'aquells  estats  en els  quals,  en virtut  de tractats 
internacionals  subscrits  amb  la  Unió  Europea  (UE)  i  ratificats  per  Espanya,  fos 
d’aplicació la lliure circulació de treballadors amb els termes en què aquesta es trobi 
definida en el  Tractat  Constitutiu  de la  Comunitat  Europea.  Fotocòpia del  NIE.  Els 
nacionals  d'altres  estats  als  quals  sigui  aplicable  el  dret  a  la  lliure  circulació  de 
treballadors o estrangers amb permís de residència permanent o permís de treball i 
residència en vigor o en tràmit de renovació.

b)  Certificat  d'estudis  obligatoris  o  un  altre  títol  superior.  En  el  cas  de  titulacions 
obtingudes a l'estranger, les persones aspirants hauran de presentar original o còpia 
compulsada de la credencial que acrediti la seva homologació, degudament traduït en 
llengua catalana o castellana.

c) Certificat, diploma o títol que acrediti coneixements bàsics de la llengua catalana. En 
el cas que no s'aporti aquest certificat o títol, serà requisit que se superi una prova 
específica d'aquests coneixements, que serà convocada per l'Ajuntament.

d) Certificat, diploma o títol que acrediti coneixements bàsics de la llengua anglesa. En 
el cas que no s'aporti aquest certificat o títol, serà requisit que se superi una prova 
específica d'aquests coneixements, que serà convocada per l'Ajuntament.

e) Dues fotografies de format carnet (en el revers de la fotografia haurà de constar el 
nom i DNI).
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f) Les persones aspirants que siguin estrangeres de països de parla no hispana, a més 
dels documents anteriors, hauran d'aportar fotocòpia del diploma superior de llengua 
castellana -espanyol- com a llengua estrangera o del certificat d'aptitud en espanyol 
per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes conforme al Reial decret 
1137/2002, de 31 d'octubre.

g) Marcar casella autoritzant a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a demanar 
dades a la DGT (habilitada a l’annex I, sol·licitud) o aportar certificat expedit per la 
Prefectura Provincial de Trànsit, en el qual s'acrediti que la persona interessada no ha 
estat  sancionada  per  resolució  ferma  en  els  dos  últims  anys  per  alguna  de  les 
infraccions  qualificades  com  a  molt  greus  de  les  previstes  en  el  Reial  decret 
1428/2003,  de  21  de  novembre,  pel  qual  es  va aprovar  el  Reglament  general  de 
circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit,  
circulació de vehicles de motor i  seguretat viària,  aprovat pel Reial decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març. 

h) Permís de conduir segons estableixi el Reglament General de Conductors.

i) Certificat de no tenir antecedents penals o marcar casella autoritzant a l’Ajuntament 
de Sant Josep de sa Talaia a demanar certificat de penals a la Gerència de Justícia de 
les Illes Balears (habilitada a l’annex I, sol·licitud).

j)  Certificat  mèdic  de capacitat  física  i  psicològica,  vigent.  La presentació  d'aquest 
certificat serà requisit imprescindible per a l'emissió del carnet de conductor en cas 
que l'aspirant passi la prova.

k)  Justificant  d'haver  efectuat  l'ingrés  de  12,00  €  en  concepte  de  taxa  de  drets 
d'examen.  El  pagament  haurà  de  fer-se  a  la  pàgina  web  de  l'Ajuntament, 
www.santjosep.org (apartat autoliquidacions).

4. PROCEDIMENT DE NOTIFICACIONS

Les notificacions i requeriments als interessats/des es publicaran al tauler d'anuncis i a 
la pàgina web de l'Ajuntament: www.santjosep.org.

5. RELACIÓ PROVISIONAL I DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS

Finalitzat  el  termini  de  presentació  de  sol·licituds,  la  llista  provisional  d'admesos  i 
exclosos es publicarà en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament.

Es disposarà d'un termini de 1 dia, que s’ha de comptar des de l'exposició de la llista 
provisional,  per formular reclamacions i  esmenar els defectes mitjançant  escrit  que 
presentaran en els registres, segon punt 3. Passat aquest termini s'exposarà la llista 
definitiva al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament. En cas que no quedés 
ningú exclòs, la llista provisional passarà a considerar-se definitiva, i així s'indicarà.

6. DATA I HORA DE LES PROVES

El lloc, data i hora de realització de les proves es publicarà juntament amb la llista 
definitiva d'admesos.

Els  aspirants,  el  dia de la  realització de les proves,  hauran de portar  el  document 
nacional d'identitat, o document equivalent, en vigor.
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7. PROVES D'APTITUD I VALORACIÓ

Es  realitzaran  les  proves  d'aptitud  oportunes,  que  tindran  caràcter  obligatori  i 
eliminatori.  Cadascuna d'elles puntuarà de 0 a 10 punts, i  es requerirà obtenir una 
puntuació mínima de 5 punts per superar-la.

La qualificació de “no apte”, o la incompareixença de l'aspirant el dia de les proves 
donarà  lloc a l'exclusió del procés selectiu.

 Els resultats obtinguts únicament seran vàlids en l'àmbit d'aquesta convocatòria.

La qualificació total serà d'APTE o NO APTE. 

8. ESTRUCTURA DELS EXERCICIS

a) Prova núm. 1. Coneixement de la llengua catalana. 

Aquelles persones aspirants que no hagin demostrat estar en possessió de certificat, 
diploma o títol  acreditatiu  de coneixement bàsic  de la  llengua catalana,  hauran de 
realitzar una prova d'aquests coneixements. El seu resultat serà <apte> o <no apte>. 
La qualificació haurà de ser APTE per poder superar la prova i passar a la següent.

b) Prova núm. 2. Coneixement de la llengua anglesa. 

Es realitzarà una prova de caràcter obligatori i eliminatori de coneixement de llengua 
anglesa per a aquells sol·licitants que no hagin demostrat estar en possessió de la 
titulació de coneixements bàsics de llengua anglesa. La qualificació haurà de ser APTE 
per poder superar la prova i passar a la següent. 

c) Prova núm. 3. Coneixements de l’illa i del municipi de Sant Josep de sa Talaia. 

Aquesta  prova  serà  de  caràcter  obligatori  i  eliminatori.   Consistirà  a  contestar  40 
preguntes  tipus  test,  amb  quatre  respostes  alternatives,  que  versaran  sobre  les 
següents matèries:

•  Coneixements de la  geografia  de l’illa  d'Eivissa i  de  la  seva xarxa viària 
principal.
  • Coneixements sobre el municipi de Sant Josep de sa Talaia.

-  Carrers i  vies públiques dels  nuclis  urbans,  nuclis  rurals  i  disseminats;  confecció 
d'itineraris i similars.

- Punts d'interès turístic, històric i geogràfic; platges, centres esportius, monuments, 
hotels, apartaments, etc. 

- Centres oficials i altres centres d'interès públic i social (ajuntaments, centres sanitaris, 
cossos de seguretat...). 

- Coneixements diversos sobre el municipi de Sant Josep de sa Talaia.

La prova es puntuarà de 0 a 10 punts, i es requerirà obtenir una puntuació mínima de 
5 punts per superar-la. Cada pregunta encertada es valorarà amb 0,25 punts

d) Prova núm. 4. Coneixement de la normativa que regula la prestació del servei urbà i 
interurbà de transport de viatgers en automòbils lleugers.
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Aquesta  prova  consistirà  a  contestar  20  preguntes  tipus  test,  amb  tres  respostes 
alternatives, que versaran sobre les següents matèries:

 Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les 
Illes Balears.

 Ordenança municipal reguladora dels serveis urbans i interurbans de transport 
en automòbils lleugers. (BOIB núm. 110 de 21/07/2015). 

 Reial decret 763/1979, de 16 de març, pel qual s'aprova el Reglament nacional 
dels serveis urbans i interurbans de transport en automòbils lleugers.

 Normativa  de  treball  i  funcionament  del  Ràdio-Taxi  de  Sant  Josep 
(www.santjosep.org).

La prova es puntuarà de 0 a 10 punts, i es requerirà obtenir una puntuació mínima de 
5 punts per superar-la. Cada pregunta encertada es valorarà amb 0,50 punts.

9. TRIBUNAL

El  Tribunal  resoldrà  per  majoria  totes  les  qüestions  que  es  puguin  derivar  de  la 
interpretació i aplicació de les bases d'aquesta convocatòria.

El Tribunal estarà compost per:

- Un/a president/a: tècnic/a de l'Administració general.

- Tres vocals: Un/a membre de la Policia Local de Sant Josep de sa Talaia.

           Un/a representant de l'Associació de taxistes de Sant Josep.

           Un/a representant de l'Associació d'assalariats del taxi.

- Un/a secretari/ària: funcionari/ària de l'Ajuntament.

El Tribunal podrà incorporar assessors especialistes per a les proves que consideri 
necessari, qui tindran veu, però no vot.

En la llista definitiva d'admesos i exclosos  es publicarà el nomenament dels membres 
del Tribunal.

10. RESULTAT I LLIURAMENT DEL CARNET ACREDITATIU

La  llista  amb  els  resultats  es  farà  pública  segons  s'ha  descrit  a  la  base  quarta 
(procediment de notificacions).

Les persones que obtinguin la qualificació d'APTE, un cop presentat el certificat mèdic, 
el certificat de la Prefectura Provincial de Trànsit i el certificat de penals (si és el cas) 
tindran dret al corresponent permís i a l'expedició del carnet acreditatiu dins del mes 
següent al de la notificació (de data a data), prèviament hauran d'haver abonat 25 €.

Aquelles  persones  que,  transcorregut  un  mes  des  de  la  notificació,  no  haguessin 
abonat  la  taxa  indicada  quedaran  automàticament  declarats  com a <NO APTES>, 
sense necessitat que els sigui notificat aquest fet.
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(ANNEX I)

SOL·LICITUD

Nom i cognoms del sol·licitant: 

DNI/NIE:

Adreça a efectes de notificacions:  

Localitat o municipi:

Codi postal:  

Telèfon: 

Adreça electrònica: 

Conforme estableix l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de 
caràcter personal, les dades aquí recollides formaran part d'un fitxer automatitzat de 
titularitat de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, amb la finalitat de realitzar els 
tràmits administratius de la seva competència. Pot exercir el dret d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició a la Secretaria General de l’Ajuntament de Sant Josep de sa 
Talaia. 

EXPOSO:

Que  assabentat/da  de la  convocatòria  de les  proves d'aptitud  per  a  l'obtenció  del 
permís local de conductor per a l’any 2018. 

Manifest:

a) Que reuneixo tots els requisits exigits en la convocatòria en la data de finalització 
del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies.

b) Que als efectes oportuns adjunt a aquesta sol·licitud la documentació que s'indica 
(s'ha de presentar còpia compulsada de la documentació requerida, o aportar original i 
fotocòpia per a la seva compulsa): 
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01. DNI / NIE, o document acreditatiu del requisit establert a l'apartat primer de la base 
segona: nacionalitat.

02. Certificat d'estudis obligatoris.

03. Títol o diploma acreditatiu de coneixements bàsics de la llengua catalana.

04. Títol o diploma acreditatiu de coneixements bàsics de la llengua anglesa.

05. Dues fotografies, format carnet (fent-hi constar el nom i DNI en el revers).

06. Diploma superior de llengua castellana  -espanyol- per a estrangers de països de 
parla no castellana.

07 Certificat emès per la Prefectura Provincial de Trànsit o marcar casella autoritzant a 
l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a consultar dades (avall)

08. Permís de conduir classe B o superior.

09.  Certificat  de  no  tenir  antecedents  penals o  marcar  casella  autoritzant  a 
l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a consultar dades (avall)

10. Certificat de capacitat física i psicològica.

11. Justificant abonament taxa dret examen.

Per tot l'exposat, SOL·LICITO:

Que se m'admeti a la convocatòria i proves d'aptitud que es realitzaran per a l'obtenció 
del Permís Municipal de Conductor del municipi de Sant Josep de sa Talaia, com a títol 
administratiu  habilitant  per  a  l'exercici  de  l'activitat  de  conductor  (autoturismes  o 
autotaxis). 

(  )  NO  aporto  document  acreditatiu  de  coneixements  bàsics  de  català.  Marcant 
aquesta casella sol·licito realitzar la prova de nivell de català. 

(  ) NO aporto document acreditatiu de coneixements bàsics d'anglès. Marcant aquesta 
casella sol·licito realitzar la prova de nivell d'anglès.

(  ) AUTORITZO a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a comprovar o sol·licitar en 
el meu nom certificat no haver estat sancionat amb resolució ferma als dos darrers 
anys per alguna de les infraccions qualificades com molt greus al RD 1428/2003, de 21 
de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament general de circulació per a la aplicació i 
desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.

(  )  AUTORITZO a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia a sol·licitar el certificat 
d’antecedents penals davant la Gerència de Justícia de les Illes Balears. 

Sant Josep de sa Talaia,        de de 2018

(Signatura)
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