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ANUNCI 

 
DECRET DE LA REGIDORIA DE MOBILITAT  
  
ASSUMPTE: QUALIFICACIÓ DE NO APTE, PROCEDIMENT PER A L’OBTENCIÓ DELS 
PERMÍS LOCALS DE CONDUCTOR 2018. 
 
Vist el decret de la llista dels resultats de les proves del procediment per a l’obtenció dels 
permís locals de conductor 2018, de 17 de maig de 2018. 

En el apartat SEGON, estableix que el informe positiu d’antecedents penals o resolució 
ferma als dos darrers anys per infraccions qualificades com molt greus, obliga a revisar la 
qualificació d’APTE. 
 
Vista la comunicació de dades de la Direcció General de Tràfic sobre resolucions fermes 
als dos darrers anys per infraccions qualificades com molt greus. 
 

HE RESOLT: 

 
PRIMER.- Fer constar que els aspirants següents, han de qualificar-se com NO APTES : 
 

DNI: 41449199W,  NO APTE 
 
NIE: Y6001243M,  NO APTE  
 
DNI: 49413675S,   NO APTE 

 

SEGON.- Publicar aquesta resolució a la pàgina web municipal. 

 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es poden interposar, 
alternativament, els recursos següents:   
 

a) Directament, el recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós 
Administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la 
notificació del present acord. 

 
b) El recurs de reposició potestatiu davant de l’òrgan que ha dictat aquest acord, en el 

termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest. Contra 
la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs 
d’un mes des de la seva presentació sense que s’hagi resolt expressament ni s’hagi 
notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis 
mesos, a comptar a partir del dia següent a la desestimació presumpta. 

 
No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs que s’estimi 
pertinent, tot això de conformitat amb la Llei 29/98 de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.  
 
Ho mana i signa la Regidora delegada de Mobilitat, per  delegació Decret 969/16, de 
l’1/06/16, a Sant Josep de sa Talaia, en la data que figura signat electrònicament al marge. 
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