COMERÇ
Assumpte: ampliació de termini per al pagament de les taxes relatives a 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.
DECRET DEL BATLE
PRIMER. Amb data 17 d'octubre de 2018 el tinent de batle d'Urbanisme, Economia i Comerç va
dictar un 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 es va fer en el BOIB núm. 132,
de 23 d'octubre de 2018, en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el web municipal.
SEGON. Amb data 21 de desembre de 2018 el tinent de batle d'Urbanisme, Economia i Comerç
va dictar un decret pel qual es va obrir un termini de cinc dies hàbils perquè les persones que
figuren en el llistat definitiu d'autoritzacions de renovació com admesos procedeixin a la
presentació de la següent documentació, en virtut del que es disposa en l'article 8 de les dites
bases:
a) Relació nominal del personal que atendrà la comercialització o administració del lloc de venda,
amb expressió de la relació laboral existent i aportació de la documentació acreditativa d’aquesta.
b) Fotografia de carnet de les citades persones autoritzades per realitzar la comercialització o
administració del lloc de venda.
c) Justificació d’haver satisfet el pagament de la taxa prevista en les ordenances fiscals.
Aquest termini va començar a comptar des del dia 10 de gener de 2019.
TERCER. L’esmentat termini finalitza el dia 17 de gener pel que analitzat el procediment s'ha
advertit que el termini establert és massa breu, per la qual cosa se’n considera convenient
l’ampliació.
QUART. De conformitat amb el que disposa l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’administració, tret que hi hagi
precepte en contra, podrà concedir, d’ofici o a petició dels interessats, una ampliació dels terminis
establerts, que no excedeixi de la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i no es
perjudiquen drets de tercers. L'acord d'ampliació ha de ser notificat als interessats.
És per això que, d’acord amb l’article 32 esmentat i la resta de legislació aplicable, es dicta la
següent:
RESOLUCIÓ
PRIMER. Acordar l'ampliació del termini previst per al pagament de la taxa prevista en l'article 6
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,
així com per a la presentació de la resta de documentació prevista. Aquest termini finalitzarà el dia
21 de gener (inclòs).
SEGON. Ordenar la publicació d’aquest decret en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el web
municipal.
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Calvià, 16 de gener de 2019

El tinent de batle delegat d'Urbanisme,
Economia i Comerç
(Decret de delegació de 6/07/2018)
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