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COMERÇ
DECRET DE BATLIA DE CORRECCIÓ D'ERRORS I AMPLIACIÓ DE TERMINI DE LES
BASES QUE HAN DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS PER A
L'EXERCICI DE LA VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA EN ELS MERCATS
TRADICIONALS PERIÒDICS DE CALVIÀ, PER A LA TEMPORADA 2019
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PRIMER. Amb data 17 d'octubre de 2018 el tinent de batle d'Urbanisme, Economia i Comerç
va dictar decret pel qual es varen aprovar les bases que han de regir l'adjudicació de les
autoritzacions per a l'exercici de la venda ambulant o no sedentària en els mercats
tradicionals periòdics de Calvià per a la temporada 2019, la publicació del qual va tenir lloc
en el BOIB núm. 132, de 23 d'octubre de 2018, al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la web
municipal.
SEGON. En l'article 4.1 de les bases es regula el termini de presentació de sol·licituds, i
s’estableix que «el període de presentació d'instàncies serà el comprès entre el dia següent
a la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el dia 6 de
novembre de 2019, ambdós inclosos», quan en realitat hauria de dir: «[...] i el dia 6 de
novembre de 2018, ambdós inclosos».
Igualment, s'ha advertit que el termini atorgat per a la presentació de les sol·licituds és
massa breu, de manera que es considera convenient la seva ampliació.
TERCER. L'article 109.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques podran, així
mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
És per això que, sobre la base d’aquest article i de la resta de legislació aplicable, es dicta la
següent:
RESOLUCIÓ
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PRIMER. Rectificar el següent error advertit en l'article 4.1 de l'annex I del Decret de data 17
d'octubre de 2018 del tinent de batle delegat d'Urbanisme, Economia i Comerç:
On diu: «El període de presentació d'instàncies serà el comprès entre el dia següent a la
publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el dia 6 de
novembre de 2019, ambdós inclosos».
Ha de dir: «El període de presentació d'instàncies serà el comprès entre el dia següent a la
publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el dia 6 de
novembre de 2018, ambdós inclosos».
SEGON. Acordar l’ampliació del termini previst per a la presentació d'instàncies fins al dia 9
(inclòs).
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TERCER. Ordenar la publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en
el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal.

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

El tinent de batle d'Urbanisme,
Economia i Comerç
(p.s. Decret 6 de juliol de 2018)
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