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Aiuntament de PoWolls

DECREÏ

En data 14 de maig de 2018 es van aprovar les Bases reguIadores de l'adiudicació de
Ies autoritzacions de les parades "Barraques" de l'Alterfesta de Palafolls 2018.

La clàusula tercera de les bases fixava que la data ímit de presentació de sol-licituds
era el dia 15 de juny de 2018.

Atès que les bases reguladores de l'adjudicació de les autoritzacions de les parades
"Barraques" de i'Alterfesta de Palafolls de 2018, van ser publicades el dia 13 de juny de
2018.

Atès que la data de publicació de les bases implica que els interessats només
disposarien d'un dia per presentar les sol-licituds.

Atès que és voluntat municipal que hi hagi la màxima concurrència i paíticipació en
aquest procediment de les entitats que estiguirí interessades en disposar d'una parada
a les Barraques de la Festa Major.

D"acord amb allò que disposa l'article 32 de la Llei 39/2015 de Procedimerit
administratiu comú, l'administració pot concedír d'ofici l'ampliació de terminis, si les
circumstàncies ho aconselles i no es causa perjudici a tercers.

HE RESOLT:

Ampliar el terminí de presentació d'ínstàncies per concórrer al procediment
d'adjudícació de les autorítzacions de les parades ?Barraques" de l'Alterfesta de
Palafolls 2ül8, establínt que l'últim dia de presentacíó de sol-licituds serà el dia 25 de
juny de 2018.

En l'anterior forma ho mana isigna el senyor Alcalde.
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