
            AJUNTAMENT D’ALGAIDA
                Carrer del Rei, 6
                      07210 – Illes Balears

Expedient número: 85/2018
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: correcció d’errors bases i nova convocatòria pública

Atès que el Reglament regulador del Mercat Itinerant no sedentari “Dissabtes de PAM a PAM” 
estableix que les autoritzacions per als llocs es realitzin mitjançant convocatòria pública. 

Atès que, amb aquesta finalitat, s’han redactat les corresponents bases reguladores del citat 
procediment, i trobant-les conformes, d’acord amb les atribucions que em confereix l’article 11 
de l’esmentat Reglament.

Atès que s’ha detectat un error a la Base 5 de les bases reguladores, “Tipus de parades”, ja que 
el nombre d’autoritzacions per adjudicar del Grup A3, Artesania no alimentària, són 8 (i no 12 
com s’havia establert a les bases reguladores inicials).

En virtut de les competències que m’atribueix la Llei  7/1985,  de 2 d’abril,  reguladora de les 
bases de règim local,

HE RESOLT

PRIMER.- Corregir l’error detectat a la Base 5 de les bases que han de regir la convocatòria per 
a la concessió de les autoritzacions dels llocs de venda en el mercat itinerant “Dissabtes de 
PAM  a  PAM”,  la  qual  regula  el  “Tipus  de  parades”,  ja  que  el  nombre  d’autoritzacions  per 
adjudicar  del  Grup  A3,  Artesania  no  alimentària,  són  8  (i  no  12  com  s’havia  establert 
inicialment).

SEGON.- Convocar una nova licitació pública de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà 
de la publicació d’aquesta convocatòria en els mitjans establerts a l’efecte. Així mateix, també 
es  tendran  com  a  vàlidament  formulades  les  sol·licituds  presentades  des  del  dia  de  la 
finalització  del  primer  termini  atorgat  per  a  la  presentació  de  les  instàncies  fins  el  dia  de 
l’obertura d’aquest nou termini de convocatòria.

TERCER.- D’acord amb el que s’estableix a l’article 11 del Reglament regulador del Mercat 
Itinerant no sedentari “Dissabtes de PAM a PAM”, l’Ajuntament d’Algaida assumeix la gestió de 
tot el procés de selecció. 

QUART.- La convocatòria, juntament amb les seves bases, es publicarà a la pàgina web i al 
tauló d’anuncis de l’Ajuntament d’Algaida, produint-se els efectes administratius des de la data 
de publicació a la pàgina web. 
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