
A$umpte: corwocATÓRlA PRovEs D'APT|TUD
Tramitac¡ó ¡ prwramac¡ó

El Reglomenl generol de conductors vigenl, al seu orf¡cle 55, Convocotór¡es.
estoble¡x o I'oportol 3 que "Les dotes de les proves ho de ser fixodo. o pefició de les
persones ¡nferessodes. per lo Prefecturo Provinciol de frdnsil dovonl lo quol es presenli lo
sol{¡c¡tud ten¡nt en compfe les poss¡bil¡lots del servei".

Dovonl lo necessifof de fe¡ compolible oquesf preceple omb el dref de les escoles
port¡culors de conductors, reconegul per Senféncio del lS de 20 d'octubre de 2005, o
presenlor o lo reolikoció de les proves d'qpl¡fuds ¡ comportomenls o lols els olumnes que
es consider¡ preporols per poder superor-les, sense cop lÍmit pel que fo ol nombre de
sol {¡ciluds. en les proves d'optilud i comporlomenfs o reolilzor o pqriir de I'l de selembre
de 2009. col procedk de lo monero següenl:

to. soL üctTUDs

Lo presentoció de los sol{icituds, dovonl lo Prefecluro Provinciol, ho de ser reolitzodo
per codo ouloescolo omb lo freqúéncio en qué esligui progromodo d'ocord omb el
número seqüenciol que li hogi conesposl, ossignof per oqueslo Prefecluro.

De confomilol omb tol I'onferior, s'ho d'eslobl¡r un sol dio f¡x de presenloció de
sol{icituds per d codoscun de lols tres centres d'e¡<ómens, és o dil un dio fix per o Tortoso ¡
un ollre dio fix per o Tonogono i Reus (que serü. respeclivomenl, un diq dels dos
progromols per o codoscun d'oquesls dos cenlres d'exómensl:

En lo h¡pótes¡ que uno ouloescolo qnib¡ o presenlo¡ les sol{íciluds en un d¡o difereñl
o oquell gue li conespongui, I'impuls ¡ lo tromiloc¡ó de lotes oquesfes s'ho de ¡eolilzor de
formo conjunlo, olenenl el número seqüenciol que I'ouloescolo lingui oss¡gnol. i
independenfment de lo dolo en qué es vogi regisiror I'entrodo o les d¡ferenfs sol{iciluds
per porl de lo Prefecfuro

:
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Lo convocolório de lots els olumnes d'uno ouloescolo per reolilzor les diferenfs
proves d'oplilud, les sol{¡c¡luds dels quols s'hogin presenfot el d¡o o en el període que li
conespongu¡ seq0enc¡olmenf, s'ho de fer per o un dio o dies successius, si s'escou, d'ocord
qmb lo copqc¡lol d'exomen de qué d¡spos¡ lo Prefecluro, el dio ol quol es refere¡xin les
convocolórÍes.
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. Aixó no obslonl, si el nombre d'olumnes proposof per uno escolo perqué vogin
ocomponyols d'un mofe¡x professor, supero lo copoc¡tol d'exomen que estó ossenyolodo
per o un exom¡nodor i uno jomodo, éls olumnes que lo sobrepossin hon de ser convocots
I'endemd.

A oquest efecte, dels olumnes proposols per feolilzor les proves del Conf¡ol
d'opl¡iuds icomporlomenls, distribuTls per professor, que oporeguin s lo reloció dels
impresos Mod. 2.AqP-1, quon co¡gui convocor uno port d'oquesis per o lo ¡ornodo
següenf, s'ho de comengor o comptor per I'tlltim dels gue hi ho o lo reloció, i s'ho d'onor
oscendinl en sentii ¡nvers f¡ns ol número que colgui ojornor.

\. 30. EXAüEI{S Etrr Ul{A LOCAIITAT DlfEREt{T. FOIA DE rA CAPltAt

Les escoles porticulors de conductors que presenfo els seus olumnss en unes
locol¡tols o zoh€s difersnls de lo cqp¡fol de- lo p¡ovíncio, numerqdes de formo
independenl. hon de ser convocodes seguint els mote¡xos crileris, indicofs obons.

. Per oixó,.si el nombre d'olumnes proposols pet conjunt de les escoles, o bé per uno
en. porliculor, supero lo copocitot d'exomen estimodo, els olumnes que to depossin hon de
ser convocols I'endemd. Aixl doncs, o oquest.efecte s'ho de desplogor o lo locolitof lon
sols el personol exominodor que resulfi necessor¡ per fmolit¿or el'dio ojornoi.

¿IO. DATA D'INICI

A porlir del dio I de setembre de 2OO9, o les proves de conlrol d'opt¡tuds i
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