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COMERÇ

ASSUMPTE: Suspensió temporal del Mercat periòdic i tradicional de Santa Ponça amb
motiu de la celebració de l'esdeveniment “Half Challenge Triahlon Paguera-Mallorca”.
Pel Tinent de Batle Delegat d'Urbanisme, Comerç i Activitats, en data 23 de setembre de 2019,
s'ha emès resolució del següent tenor literal:
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“DECRET DE BATLIA
PRIMER.- En data de 19 de setembre de 2019, el Institut Calvianer d'Esports (ICE) sol·licita que
amb motiu de l'esdeveniment “Half Challenge Triahlon Paguera-Mallorca” que es durà a terme el
pròxim dia 19 d'octubre de 2019, s'interrompi la celebració del Mercat tradicional de Santa Ponça
per afectar el seu recorregut al carrer en la qual aquest mercat s'instal·la.
SEGON.- L'article 2.2 del Reglament regulador per a l'organització, instal·lació i muntatge de
Mercats Periòdics i Temporals en el terme Municipal de Calvià, preveu que el Batle-President
podrà, en qualsevol moment, ampliar o reduir tant el número com l'extensió dels esmentats llocs i
dels sectors, així com modificar la ubicació o línies de venda segons les necessitats de la
població o quan en qualsevol cas el requereixin les circumstàncies.
TERCER.- Per part seva, l'article 3.1 del referit Reglament determina que la distribució física en
superfícies delimitades s'efectuarà segons les necessitats del servei i amb caràcter discrecional a
través de les resolucions que adopti la Batlia o els seus delegats.
En vista de l'apuntat, a l'empara de les competències que s'atribueixen al Batle en la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i en la resta de la legislació aplicable, es
proposa l'adopció de la següent
RESOLUCIÓ
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PRIMER.- Suspendre el Mercat periòdic i tradicional de Santa Ponça, durant el dia 19 d'octubre
de 2019, com a conseqüència de la celebració de l'esdeveniment “Half Challenge Triahlon
Paguera-Mallorca”, per a garantir el seu correcte desenvolupament, així com la seguretat dels
participants.
SEGON.- Publicar la present Resolució en el tauler d'edictes i en la pàgina web de l'Ajuntament de
Calvià, amb indicació dels recursos que calgui interposar.
TERCER.- Comunicar la present resolució a la Policia Local de Calvià.“
El que trasllat a vostè als efectes que procedeixin, significant-li que, contra la present resolució,
que posa fi a la via administrativa, cal interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb el que es disposa en l'art. 123 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El
termini per a interposar-lo és d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present
notificació, no podent, en aquest cas, interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi
resolt expressament el de reposició o s'hagi produït la desestimació presumpta d'aquest.
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El recurs de reposició haurà 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 citada, i s'entendrà
desestimat quan no es resolgui i notifiqui en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà a la seva
interposició, quedant en aquest cas expedita la via contenciós-administrativa.
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De no utilitzar el recurs potestatiu de reposició, cal interposar directament recurs contenciós
administratiu, conforme a el que s'estableix en l'article 123 anteriorment citat, i en els articles 45 i
següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant els Jutjats contenciosos administratius de Palma en el termini de dos mesos, a comptar
des de l'endemà al de la recepció de la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre
recurs o acció que s'estimi pertinent.
Calvià,
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El Secretari Accidental
Fdo.: Juan Castañer Alemany
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