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5è.- Garantia provisional: no s’exigeix
6è.- Obtenció de documentació i informació:
- SA COPISTERIA DES CALL, S.L.
- c/ Morell, 4
- Palma de Mallorca, C.P. 07001.
- Telèfon i FAX: 971 72.17.86.
- Termini d’obtenció de documentació i informació: En dies hàbils (de
dilluns a divendres), de 9’30 a 13’30 hores, durant els 20 (VINT) dies naturals
comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci.
- O també mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament: www.palmademallorca.es
7è.- Presentació d’ofertes:
- Termini: De 9’00 a 14’00 hores, durant els 20 (VINT) dies naturals
comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci.
- Documentació a presentar: La especificada al plec de clàusules que
regeix la contracta.
- Lloc de presentació:
1. Entitat: Ajuntament de Palma (Contractació).
2. Domicili: Plaça de Santa Eulàlia, 9, 4t.
3. Localitat i C.P.: Palma de Mallorca. C.P. 07001.
4. Tel 971 22 59 00 (ext. 1425-1427-1430); FAX 971 72 80 04
- Horari de presentació: De 9’00 a 14’00 hores en dies hàbils dins el termini assenyalat a la presentació d’ofertes.
- Admissió de variants: no s’admeten solucions variants
8è.- Obertura de les ofertes:
- Entitat: Ajuntament de Palma (Saló de Sessions).
- Domicili : Plaça de Cort 1, 1er. Palma.
- Data i hora: A les 09’00 hores del primer dilluns hàbil següent al de la
data de finalització de presentació de propostes.
9è.- Les despeses dels anuncis de la present licitació seran a càrrec de
l’adjudicatari.
——————————ANUNCIO para la LICITACIÓN del contrato para la ADQUISICION DE
UN LOCAL SITUADO EN LA ZONA CENTRO DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, según pliego de condiciones aprobados
por Junta de Gobierno de dia 03.09.2008.
1º.- Entidad adjudicadora:
- Organismo: Ayuntamiento de Palma.
- Dependencia que tramita el expediente: CONTRACTACIÓ.
- Expte.: 2008-037-P.
2º.- Objeto del contrato:
- Descripción: adquisición de un local con una superfície mínima de 100
m2 ubicado en la zona centro comprendida entre las calles Conqueridor / Tous
i Maroto / Plaça Frederic Chopin / Orfila / Plaça Mercat / Plaça Weyler / Plaça
Major / Rubí / Llotgeta / Plaça del Mercadal / Ferreria / Plaça Sant Antoni /
Socors / Plaça Pes de la Palla / Pelleteria / Montision / Vent / Sant Alonso /
Puresa / Sant Pere Nolasc / Capiscolat / Sant Roc / Deganat / Plaça Almoina /
Palau Reial / Costa de la Seu / Conqueridor.
- Plazo de ejecución: hasta la inscripción del local en el Registro de la
Propiedad
3º.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
- Tramitación: ORDINARIA.
- Procedimiento: ABIERTO.
- Forma: NO SUJETO A REGULARIZACIÓN ARMONIZADA (NO
SARHA).
4º.- Presupuesto: 228.448,28 € más 36.551,72 € de IVA. Total 265.000,00
€ con el IVA incluido.
5º.- Garantía provisional: no se exige.
6º.- Obtención de documentación y información:
- SA COPISTERIA DES CALL, S.L.
- c/ Morell, 4.
- Palma de Mallorca, C.P. 07001.
- Teléfono y FAX: 971.72.17.86.
- Plazo de obtención de documentación y información: En días hábiles (de
lunes a viernes), de 9’30 a 13’30 horas, durante los 20 (VEINTE) días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.
- O también a través de la página web del Ayuntamiento: www.palmademallorca.es
7º.- Presentación de ofertas:
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- Plazo: De 9’00 a 14’00 horas, durante los 20 (VEINTE) días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.
- Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas
que rigen la contrata.
- Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Palma (Contratación).
2. Domicilio: Plaza de Santa Eulàlia, 9-4º.
3. Localidad y C.P.: Palma de Mallorca. C.P. 07001.
4. Tel 971 22 59 00 (ext. 1425-1427-1430); FAX 971 72 80 04
- Horario de presentación: De 9’00 a 14’00 horas en días hábiles en el
plazo señalado en la presentación de ofertas.
- Admisión de variantes: no se admiten soluciones variantes
8º.- Apertura de las ofertas:
- Entidad: Ayuntamiento de Palma (Salón de Sesiones).
- Domicilio: Plaza de Cort, 1, 1º de Palma.
- Fecha y hora: A las 09’00 horas del primer lunes hábil siguiente al de la
fecha de finalización de presentación de propuestas.
9º.- Los gastos de los anuncios de la presente licitación serán a cargo del
adjudicatario.
Palma, 2 de octubre de 2008
LA ALCALDESA
PD. EL REGIDOR DE AREA DE INTERIOR
Fdo./ ANDREU FERRER GOMILA

—o—
Num. 18858
La Junta de Govern en sessió de data 1 d’octubre de 2008, entre d’altres
va adoptar el següent acord que textualment diu:
‘La constitució espanyola reconeix el dret a l’educació i el configura
como un servei públic gratuït competència del Estat i de les comunitats autònomes. Per aquest motiu, actualment el sistema educatiu espanyol comprèn centres privats que funcionen en règim de mercat, mitjançant preu, y centres sostinguts amb fons públics i, dintre d’aquests, els privats concertats i els de titularitat pública. Precisament a aquests dos darrers s’encomana la provisió de l’ensenyament en règim de gratuïtat. A assolir aquesta gratuïtat plena vol contribuir
l’Ajuntament de Palma convocant ajudes per a llibres, que constitueixen una
despesa per a les famílies que ve a contradir el sistema públic consagrat constitucionalment. Per aquest motiu convoca ajudes per a llibres de text, per a residents empadronats a Palma, escolaritzats en educació infantil i primària, en centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs escolar 2008/2009.
D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de subvencions i l’Ordenança General reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Palma aprovada pel Ple de
l’Ajuntament, en sessió de data 28 de juliol de 2005, i publicada al BOIB núm.
140 de dia 22 de setembre de 2005, atès el que es disposa a l’art. 127.1. f) de la
Llei 7/85, segons la nova redacció de la llei 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del Govern Local, l’art. 24.c) del R.D.L. 781/89,
art. 185 del RDL 2/2004 T.R. de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, els
arts. 172 i 175 del Reglament d’Organització F.I R.J. de les Corporacions
Locals, i la base 20a de les d’execució del pressupost municipal per a l’any 2008
i de conformitat amb el que estableix el decret de batlia núm. 18.831, de dia 13
de desembre de 2007, pel qual es varen refondre els anteriors decrets d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma, i el Decret núm.
10.448, de nomenament dels titulars de les àrees de govern i de les àrees delegades, es considera oportú que, per la Junta de Govern es podria adoptar el
següent
A C O R D
‘1r.- Aprovar les adjuntes Bases que han de regular la convocatòria
pública d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text per al present curs escolar
2008/2009, així com la pròpia convocatòria pública per a sol·licitar les ajudes..
2n.- Reservar la quantitat de DOS MILIONS TRES-CENTS MIL
EUROS (2.300.000,00’-€), per atendre les despeses que es derivin de la concessió de les ajudes objecte d’aquesta convocatòria, amb càrrec a la Partida 10
422 00 481 01 del Pressupost de despeses de l’any 2009.
3er.- Publicar aquestes Bases al B.O.I.B. i el text íntegre del present
Acord, una vegada hagin estat aprovades, als efectes que els interessats puguin
presentar les sol·licituds en el termini comprés des del dia de la seva publicació
fins al 23 de desembre de 2008, ambdós inclosos, conforme a la Base sisena.’
BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ
DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC, PER A RESIDENTS
EMPADRONATS EN EL MUNICIPI DE PALMA, ESCOLARITZATS EN 2n
CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, I EDUCACIÓ PRIMÀRIA PER AL CURS
2008/2009
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PRIMERA. Característiques
Es convoquen ajudes per a llibres per a l’alumnat empadronat a Palma al
moment de presentar la sol·licitud i que cursi 2n cicle d’educació infantil, i educació primària i reuneixi els requisits establerts a la base segona.
Les ajudes es concediran per al curs escolar 2008/2009, segons les condicions d’aquestes bases com a compensació de les despeses escolars en llibres de
text i material didàctic, en la quantia establerta a la base cinquena.
SEGONA. Requisits.
Estar empadronats al municipi de Palma al moment de presentar la
sol·licitud el declarant de la sol·licitud de l’ajuda i l’alumne.
Estar matriculat en un centre públic o concertat.
Educació infantil segon cicle: de 1r a 3r curs
Educació primària: de 1r a 6è curs.
Estar els sol·licitants (pares, mares o tutors) al corrent de les obligacions
tributàries amb l’Ajuntament de Palma, de conformitat al que disposa l’article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i la Base 39a
de les Bases d’Execució del Pressupost General del Ajuntament corresponent a
l’exercici de 2008.
No trobar-se sotmès/a a cap procediment de reintegrament de subvencions
públiques o cap procediment sancionador.
Queden exclosos els centres privats no concertats.
TERCERA. Documentació
S’ha de presentar el model de sol·licitud habilitat a aquest efecte, correctament emplenat i signat. Només es pot presentar una sol·licitud per alumne.
S’haurà d’adjuntar la següent documentació:
1. Model de sol·licitud correctament emplenat, amb la certificació i el
segell del centre educatiu, confirmant la seva escolarització i l’assistència regular al centre, també el segell de l’entitat financera certificant els vint dígits del
compte bancari del declarant.
2. Fotocòpia del DNI / NIE / Passaport del pare, mare o tutor, o representant legal del Centre d’acollida o Tutela.
3. Si el sol·licitant de l’ajuda és el tutor o la tutora, o representant legal del
Centre d’Acollida o Tutela de l’alumne, hauran de presentar la documentació
que ho acrediti.
4. Justificant compra (Factura, tiquet o rebut) de compra dels llibres de
text i material didàctic. Per als alumnes adherits al programa de la Conselleria
d’Educació de reutilització de llibres de text i material didàctic, serà suficient la
certificació del centre educatiu que figura en la sol·licitud d’ajuda.
QUARTA. Naturalesa de les ajudes
Aquestes ajudes tenen el caràcter de màximes i són compatibles amb qualsevol altre tipus de beca o subvenció. Són de caràcter voluntari i temporal, no
es poden invocar com a precedent i no es pot exigir augment o revisió de la
quantitat assignada.
CINQUENA. Ajudes i quanties per a matriculats per curs:
Per als alumnes adherits al programa de la Conselleria d’Educació de reutilització de llibres de text i material didàctic d’Educació primària: de 1r a 4t
curs. rebran la diferència entre l’aportació de la Conselleria i l’Ajuntament de
Palma per nivell educatiu i nin/a d’acord amb les condicions d’aquestes bases
per als beneficiaris i com es detalla en el següent quadre:
AJUDES PER ALUMNE i CURS
ALUMNES NO ADHERITS - ALUMNES ADHERITS
1r curs de 2n cicle d’educació infantil
2n curs de 2n cicle d’educació infantil
3r curs de 2n cicle d’educació infantil
Educació primària 1r curs
Educació primària 2n curs
Educació primària 3r curs
Educació primària 4t curs
Educació primària 5è curs
Educació primària 6è curs

35,00 €
65,00 €
65,00 €
110,00 €
110,00 €
130,00 €
130,00 €

40,00 €
40,00 €
60,00 €
60,00 €
150,00 €
150,00 €

SISENA. Lloc de presentació de les sol·licituds
Aquestes s’han de presentar als registres municipals, i als espais que s’habilitin a aquest efecte.
SISENA. Terminis
Les sol·licituds es poden presentar fins el 23 de desembre de 2008.
SETENA. Pagament
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El pagament s’efectuarà exclusivament mitjançant transferència bancària,
amb càrrec al pressupost general d’aquest Ajuntament per a l’any 2009.
VUITENA. Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment i avaluació per resoldre els dubtes que la present convocatòria presenti.
La Regidora Delegada d’Educació
Maria Isabel González Carrasco
——————————————La Junta de Gobierno en sesión de fecha 1 de octubre de 2008, entre
otros adoptó el siguiente acuerdo que dice textualmente:
‘La Constitución española reconoce el derecho a la educación y lo
configura como un servicio público gratuito, competencia del Estado y de las
comunidades autónomas. Por este motivo, actualmente el sistema educativo
español comprende centros privados que funcionan en régimen de mercado,
mediante precio, y centros sostenidos con fondos públicos y, dentro de estos, los
privados concertados y los de titularidad pública. Precisamente a estos dos últimos se encomienda la provisión de la enseñanza en régimen de gratuidad.
Para alcanzar esta gratuidad plena el Ayuntamiento de Palma quiere
contribuir convocado ayudas para libros, que constituyen un gasto para las
familias, el cual viene a contradecir el sistema público consagrado constitucionalmente. Por este motivo convoca ayudas para libros de texto, para los residentes empadronados en Palma, escolarizados en educación infantil y primaria,
en centros educativos sostenidos con fondos públicos, para al curso escolar
2008/2009.
De acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el cual se
aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones y la Ordenanza General
reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Palma, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha de 28 de julio de 2005,
y publicada en el BOIB núm. 140 de día 22 de septiembre de 2005, atendiendo
a lo dispuesto en el art. 127.1. f) de la Ley 7/85, según la nueva redacción de la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del
Gobierno Local, el art. 24.c) del R.D.L. 781/89, art. 185 del RDL 2/2004 T.R.
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 172 i 175 del
Reglamento de Organización F.I R.J. de las Corporaciones Locales, y la base
20a de las de ejecución del presupuesto municipal para a el año 2008 y de conformidad con lo que establece el decreto de alcaldía núm. 18.831, de día 13 de
diciembre de 2007, por el cual se refundieron los anteriores decretos de organización de los servicios administrativos del Ayuntamiento de Palma, y el Decreto
núm. 10.448, de nombramiento de los titulares de las áreas de gobierno y de las
áreas delegadas, se considera oportuno que, por la Junta de Gobierno se podría
adoptar el siguiente
A CUEDO
‘1º.- Aprobar las Bases adjuntas que han de regular la convocatoria
pública de ayudas para a la adquisición de libros de texto para el presente curso
escolar 2008/2009, así como la propia convocatoria pública para a solicitar las
ayudas.
2º.- Reservar la cantidad de DOS MILLONES TRES CIENTOS
MIL EUROS (2.300.000,00’-€), para atender los gastos que se deriven de la
concesión de las ayudas objeto de esta convocatoria, con cargo a la Partida 10
422 00 481 01 del Presupuesto de gastos del año 2009.
3º.- Publicar estas Bases en el B.O.I.B. y el texto íntegro del presente Acuerdo, una vez aprobadas, a los efectos de que los interesados puedan
presentar las solicitudes en el plazo comprendido desde el día de su publicación
hasta el 23 de diciembre de 2008, ambos incluidos, conforme a la Base sexta.
BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO, PARA
RESIDENTES EMPADRONADOS EN EL MUNICIPIO DE PALMA, ESCOLARIZADOS EN 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, Y EDUCACIÓN
PRIMÀRIA PARA EL CURSO 2008/2009
PRIMERA. Características
Se convocan ayudas para libros, para los alumnos empadronados en
Palma en el momento de presentar la solicitud y que cursen 2º ciclo de educación infantil, y educación primaria y reúnan los requisitos establecidos en la
base segunda.
Las ayudas se concederán para el curso escolar 2008/2009, según las condiciones de estas bases como compensación de los gastos escolares en libros de
texto y material didáctico, en la cuantía establecida en la base quinta.
SEGUNDA. Requisitos.
Estar empadronados en el municipio de Palma en el momento de presentar la solicitud, el declarante de la solicitud de la ayuda y el alumno.
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Estar matriculado en un centro público o concertado.
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Ajuntament de Calvià

Educación infantil segundo ciclo: de 1º a 3º curso
Educación primaria: de 1º a 6º curso.
Estar los solicitantes (padres, madres o tutores) al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Palma, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y la Base 39a de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2008.
No encontrarse sometido/a a ningún procedimiento de devolución de subvenciones públicas o ni procedimiento sancionador.
Quedan excluidos los centros privados no concertados.
TERCERA. Documentación
Se ha de presentar el modelo de solicitud habilitado a estos efectos,
correctamente cumplimentado y firmado. Sólo se puede presentar una solicitud
por alumno. Se deberá adjuntar la siguiente documentación:
5. Modelo de solicitud correctamente cumplimentado, con la certificación
y el sello del centro educativo, confirmando su escolarización y la asistencia
regular al centro, también el sello de la entidad financiera certificando los veinte dígitos de la cuenta bancaria del declarante.
6. Fotocopia del DNI / NIE / Pasaporte del padre, madre o tutor, o representante legal del Centro de acogida o Tutela.
7. Si el solicitante de la ayuda es el tutor o la tutora, o representante legal
del Centro de Acogida o Tutela del alumno, deberán presentar la documentación que lo acredite.
8. Justificante de compra (Factura, ticket o recibo) de compra de los libros
de texto y material didáctico. Para los alumnos adheridos al programa de la
Conselleria de Educación de reutilización de libros de texto i material didáctico, será suficiente la certificación del centre educativo que figura en la solicitud
de ayuda.
CUARTA. Naturaleza de las ayudas
Estas ayudas tienen un carácter máximo y son compatibles con cualquier
otro tipo de beca o subvención. Son de carácter voluntario i temporal, no se pueden invocar como precedente y no se puede exigir aumento o revisión de la cantidad asignada.
QUINTA. Ayudas y cantidades para matriculados por curso:
Para los alumnos adheridos al programa de la Conselleria de Educación
de reutilización de libros de texto i material didáctico de Educación primaria: de
1º a 4º curso recibirán la diferencia entre la aportación de la Conselleria y el
Ayuntamiento de Palma para nivel educativo y niño/a de acuerdo con las condiciones de estas bases para los beneficiarios y como se detalla en el siguiente cuadro:

Num. 18215
BASES QUE HAN DE REGIR L’ADJUDICACIÓ DE LLICÈNCIES
PER A L’OCUPACIÓ DE LES PARADES ALS MERCATS PERIÒDICS
TRADICIONALS DEL TERME DE CALVIÀ PER A L’ANY 2009
1r. - La regulació estatal sobre comerç, representada per la Llei 7/1996, de
15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, configura com a venda especial
la realitzada per comerciants fora d’un establiment comercial, és a dir, la venda
ambulant o no sedentària. En tot cas, la venda no sedentària únicament podrà
dur-se a terme en mercats fixos, periòdics o ocasionals, així com en llocs instal·lats en la via pública per a productes de naturalesa estacional.
Per la seva part, el Reial Decret 1010/1985, de 5 de juny, pel qual es regula l’exercici de determinades modalitats de venda fora d’un establiment comercial permanent, faculta els Ajuntaments per establir els requisits i condicions
d’exercici de l’activitat comercial fora d’establiment permanent, tenint en
compte les peculiaritats de cada població.
2n. - Amb els mateixos termes que la Llei 7/1996 s’expressa la regulació
autonòmica, representada per la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de
l’activitat comercial a les Illes Balears, que al seu torn atribueix als Ajuntaments
la competència exclusiva per autoritzar l’activitat de venda ambulant en l’àmbit
del seu territori.
3r. - En l’exercici d’aquestes habilitacions legals, el Ple de l’Ajuntament
de Calvià va aprovar en data 28.10.2004 el Reglament regulador per a l’organització, instal·lació i muntatge de mercats periòdics i temporals en el terme
municipal de Calvià (BOIB núm. 158, de 9.11.2004 i BOIB núm. 175, de
9.12.2004).
4t. - L’article 1 del Reglament de mercats defineix els mercats periòdics
com aquells en els quals la contractació es realitza de forma periòdica o circumstancial, per temporades, en vies o espais públics lliures, prefixats per
l’Ajuntament, que no tinguin instal·lacions o parades de construcció fixa.
5è. - Per la seva banda, l’article 12.1 a i b de l’esmentat Reglament estableix com a mercats tradicionals temporals el mercat tradicional a Calvià Vila
(freqüència setmanal; cada dilluns) i el mercat tradicional en la Urbanització
Galatzó (freqüència setmanal; cada dimarts), sense perjudici de les facultats que
es concedeixen a la Batlia, referents a què en pugui establir qualssevol altres,
així com a la possibilitat de modificar, suprimir o traslladar els existents (art.
13.2 a i b).
En ús d’aquestes habilitacions, mitjançant Decret de Batlia de data
7.01.2008 es va instaurar el mercat tradicional de Son Ferrer (freqüència setmanal; cada divendres) i, al seu torn, es van fixar els criteris mínims comuns sobre
l’activitat a desenvolupar als tres mercats esmentats (horaris, condicions de les
parades, etc.).

AJUDAS POR ALUMNO Y CURSO
ALUMNOS NO ADHERIDOS - ALUMNOS ADHERIDOS
1º curso de 2º ciclo de educación infantil
2º curso de 2º ciclo de educación infantil
3º curso de 2º ciclo de educación infantil
Educación primaria 1º curso
Educación primaria 2º curso
Educación primaria 3º curso
Educación primaria 4º curso
Educación primaria 5º curso
Educación primaria 6º curso

35,00 €
65,00 €
65,00 €
110,00 €
110,00 €
130,00 €
130,00 €

40,00 €
40,00 €
60,00 €
60,00 €
150,00 €
150,00 €

SEXTA. Lugar de presentación de las solicitudes
Han de presentase en los registros municipales, y en los lugares establecidos que se habiliten a estos efectos.
SEXTA. Plazos.
Las solicitudes se pueden presentar hasta el 23 de diciembre de 2008.
SEPTIMA. Pago
El pago se efectuará exclusivamente mediante transferencia bancaria, a
cargo del presupuesto general de este Ayuntamiento para el año 2009.
OCTAVA. Comisión de seguimiento
Se constituirá una comisión de seguimiento y evaluación para resolver las
dudas que la presente convocatoria presente.
La Regidora Delegada d’Educació Maria Isabel González Carrasco

—o—

6è. - Per la seva banda, l’art. 5.1 estableix que les autoritzacions per a la
concurrència, ocupació de la parada i venda als mercats periòdics temporals i
fires s’atorgaran per la Batlia, que respectarà el dret a la lliure concurrència i es
guiarà pels criteris de proporcionalitat, professionalitat antiguitat en l’exercici
de l’activitat, tipologia de productes i serveis a comercialitzar, circumstàncies
econòmiques i familiars dels interessats, disponibilitat de parades i qualssevol
altres que consideri convenients.
7è. - Els mercats tradicionals, que tenen caràcter mixt i dels quals és exponent principal el de Calvià Vila, amb més de 30 anys d’antiguitat, són impulsats
per l’Ajuntament de Calvià per dinamitzar l’activitat econòmica del municipi,
fomentar la venda de productes autòctons i servir com un element d’atracció i
promoció turística.
Durant l’any 2008 es van regularitzar els mercats tradicionals que ja
comptaven amb un alt grau de consolidació, tant entre els venedors com entre
els visitants, com ara els de Calvià i Son Ferrer, on, prèvia sol·licitud i després
de comprovar que es reunien tots els requisits establerts tant al Reglament de
mercats com en la resta de legislació aplicable, es va concedir la corresponent
llicència, segons el detall següent:
Ubicació sol·licitada
Mercat tradicional de Son Ferrer
Mercat tradicional de Calvià

Núm. exp. Nombre llicències
107
67
81
42

Nombre llocs/total
175/186
94/116

8è.- La competència per a l’atorgament d’aquest tipus de llicències correspon al Batle. Com s’ha vist, tant la Llei estatal 7/1996 com la Llei autonòmica
11/2001 atorguen, genèricament, aquesta potestat a l’Ajuntament. Per la seva
banda, l’art. 21.1.s) de la Llei 7/1985 atribueix al batle les atribucions ‘que la
legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no
atribueixin a altres òrgans municipals’.
Mitjançant Decret de Batlia de data 17.06.2007 es va delegar en el tinent
de batle de Comerç el Servei de Comerç, per dur a terme la promoció i gestió
del comerç. L’esmentada facultat comprèn la potestat d’adopció d’actes admi-

