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En data 16 d'octubre de 2018, el Tinent d'Alcalde d'Urbanisme, economia i comerç (P.D.
06/07/2018), ha dictat el següent decret, que diu literalment el que es transcriu a continuació:
PRIMER. De conformitat amb l'art. 12 del Reglament regulador per a l'organització, instal·lació
i muntatge de mercats periòdics i temporals en el terme municipal de Calvià, els
mercats municipals temporals podran ser:
“ Mercats periòdics:
a) Mercat tradicional a Calvià Vila (freqüència setmanal; cada dilluns).
b) Mercat tradicional a la Urbanització de Galatzó (freqüència setmanal; cada dimarts).
c) Mercat d'articles de segona mà a Magaluf (freqüència setmanal; cada dissabte).
d) Mercat de cotxes, motos i barques usats, de periodicitat mensual.
e) Mercats ambulants artesanals (en zones turístiques durant la temporada alta).
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Això sense perjudici de qualsevol altre mercat que s'acordi establir mitjançant decret de Batlia,
i que es puguin suprimir, modificar o traslladar els existents.”
“Les superfícies delimitades d'ocupació dels mercats periòdics i temporals i de les fires
tendran en tot cas la qualificació d'eventuals i es dividiran en parades per a l'exercici de la
seva activitat comercial.
S’hi podran establir «sectors», a fi de distribuir adequadament l'exposició i comercialització
dels productes i serveis”.
SEGON. D'altra banda, l'article 2 del citat Reglament estableix que els mercats periòdics i
temporals comptaran amb superfícies delimitades d'ocupació que es denominaran, a efectes
únicament d'identificació, parades. Els mercats igualment es podran organitzar per sectors.
El batle podrà, en qualsevol moment, ampliar o reduir tant el nombre com l'extensió de les
esmentades parades i dels sectors, així com modificar la ubicació o línies de venda segons
les necessitats de la població o quan, en qualsevol cas, ho requereixin les circumstàncies.
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TERCER. Amb aquesta finalitat, i com a conseqüència de la necessària adaptació d'aquests
espais a exigències d'interès general, el Departament de Vies i Obres d'aquest Ajuntament ha
elaborat els plànols dels llocs de venda dels mercats tradicionals periòdics de Calvià Vila, Son
Ferrer i Peguera que s'adjunta com a annex I d'aquest Decret.
Per tot l'exposat, i de conformitat amb les competències atribuïdes per la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, el Reglament regulador per a l'organització,
instal·lació i muntatge de mercats periòdics i temporals en el terme municipal de Calvià, el
Decret de delegació de competències de data 6 de juliol de 2018 i la resta de legislació
aplicable, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar els plànols dels llocs de venda dels mercats tradicionals periòdics de Calvià
Vila, Son Ferrer i Peguera, que s'adjunten com a annex I d'aquest Decret.
SEGON. Publicar aquesta resolució en el web de Comerç i en el tauler d'anuncis
d'aquest Ajuntament, amb indicació dels recursos que s’hi puguin interposar.”
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, amb caràcter
potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb el que
disposa l'art. 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes a comptar de l'endemà al
de la recepció d’aquesta notificació, i en aquest cas no es pot interposar recurs contenciós
administratiu fins que s'hagi resolt expressament el de reposició o s'hagi produït la seva
desestimació presumpta.
El recurs de reposició ha de presentar-se en el Registre General d'aquest Ajuntament o en les
dependències i mitjans a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 abans esmentada, i
s'entendrà desestimat quan no es resolgui i notifiqui en el termini d'un mes, a comptar de
l'endemà de la seva interposició, cas en què quedarà expedita la via contenciosa
administrativa.
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Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, cal interposar directament recurs contenciós
administratiu, conformement a l'establert en l'article 123 anteriorment citat, i en els articles 45 i
següents de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant els jutjats contenciosos administratius de Palma de Mallorca, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà al de la recepció d’aquesta notificació. Això
sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que considereu pertinent.
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El Secretario Accidental del Ayuntamiento de Calvià
Fdo.: Juan Castañer Alemany
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