Per fer constar que el Sr. Batlle en resolució de dia 07-01-2021, emet el Decret núm.
2021-0011, que resol aprovar el primer llistat de comerços adherits a la campanya Lloseta a
prop teu de foment al petit comerç i que a continuació es transcriuen:
PRIMER. Aprovar el primer llistat de comerços adherits a la campanya:
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•

Calzats Bestard
Establiment Es Cocó
Ramon Foto Video SL
Celer Sa Plaça
Forn De Baix
Ca Na Magdalena
Ca Na Rita
Sa Coveta Lloseta
Forn Ca’n Pistola
Expert Lloseta
Capp Peluqueria
Sa Muntanya
Farmàcia Bennasar
S’Animalada
La Casita De Laia
Estanc Lloseta
Floristeria Lloseta Verd
Rossinyol Carnisseria
Sa Taverneta
Joieria Moyà
Farmàcia Bernat Real Vicens
Bar Es Cocó
Rosa Avila Peluquería

SEGON. Fer pública la llista a la pàgina web i seu electrònica d’aquest Ajuntament.
Contra aquest acord que esgota la via administrativa es pot interposar alternativament
recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes a contar des del següent al de la recepció
de la present notificació, davant la batllia d’aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles
123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, o recurs contenciós- administratiu, davant el jutjat del ContenciósAdministratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a contar des del dia següent al de la
recepció de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si optés per interposar el recurs de
reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui
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2
resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici
que pugui interposar se, qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.
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A Lloseta, el Batlle,
Sgt. José Maria Muñoz
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