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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
AJUNTAMENT DE PALMA

11893 Departament de Mobilitat. Secció de Transports. Decret 17988 de 2 d'octubre, anul·lació de decrets de
l'any 2015 sobre l'estacionament de galeres previst al costat de Capitania Marítima i de Duanes

El regidor de l’Àrea de Mobilitat, per delegació del batle, ha dictat el Decret núm. 17988, de 2 d’octubre de 2017:

Decret

1. Anul·lar i deixar expressament sense efecte els decrets núm. 201502263 de 17 de febrer de 2015 i núm. 201502950 de 26 de febrer de
2015, rectificant l'anterior, sobre reubicació d'estacionaments del servei de transport de tracció animal a la zona de l'avinguda d'Antoni
Maura, específicament en zona empedrada ubicada al Parc de la Mar, immediata als edificis de Capitania Marítima i de Duanes, contemplant
només una reserva per a vuit vehicles denominats galeres.

2. Notificar la present resolució als interessats, amb publicació per l'amplitud dels seus efectes, de conformitat amb l'article 45.1 de la Llei
39/2015.

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El
termini per interposar-lo és d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós
administratiu fins que no s’hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s’haurà de presentar al Registre General d’aquest
Ajuntament o a les dependències a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, abans esmentada, i s’entendrà desestimat 
quan no s’hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seva interposició, i en aquest cas quedarà
expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 123 abans
esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències determinades pels articles 8 i
10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs
o acció que es consideri convenient. 

  

Palma, 11 d’octubre de 2017

El regidor de l’Àrea de Mobilitat,

p.d. Decret de batlia núm. 13051, de 05/07/2017
(BOIB núm. 83, de 08/07/2017)

Joan Ferrer Ripoll
p.d. Decret de batlia núm. 10931, de 15/06/2015

(BOIB núm. 92, de 23/06/2015)
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