
 

DECRET:

Identificació  de  l’expedient:  Ex.  núm.  3346/2018,  sobre  convocatòria  per  a 
l’adjudicació de 12 parades de venda ambulant al Mercat de productors artesanals de 
sa Plaça des Parc per a l’any 2018

Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses de 12 parades 
de venda ambulant al Mercat de productors artesanals de sa Plaça des Parc  per 
a l’any 2018, amb termini per esmenar la sol·licitud i/o presentar al·legacions

1.  Atès les bases que regeixen aquesta convocatòria,  aprovades mitjançant decret 
d’Alcaldia de data 26 de febrer de 2018 (Decret núm. 2017-1142, “Bases reguladores 
per a l’adjudicació de les autoritzacions de parades de venda ambulant al mercat de 
productors artesanals de sa Plaça des Parc per a l’any 2018.»

2. Vistes i revisades les  sol·licituds presentades en el termini previst a l’efecte, a les 
quals  s’ha  d’adjuntar  una  declaració  responsable  firmada  pel  sol·licitant  i  la 
documentació que prescriu l’article 4 de esmentades Bases.

3. Atès la proposta provisional emesa per la Regidoria de Turisme, Comerç i Mercats 
per  a  la  concessió  de  12  parades  de  venda  ambulant  al  Mercat  de  productors 
artesanals de sa Plaça des Parc.

4. Atès  el  nombre  de  peticionaris  que  reuneixen  les  condicions  exigides   i  la 
disponibilitat  de parades de venda  ambulant,  de conformitat   amb el  que disposa 
l’article 6.3 de les bases reguladores, les autoritzacions s’atorgaran  per adjudicació 
directe.

5 .  Per tot l'anterior i fent ús de les atribucions que m'han estat delegades mitjançant 
decret d'Alcaldia núm. 2015-3954, de data 24 de juny de 2015 (BOIB núm. 104 de 11 
de juliol de 2015)

RESOLC:

1.  Aprovar la llista provisional de persones admeses i excloses de 12 parades de 
venda ambulant al Mercat de productors artesanals de sa Plaça des Parc per a l’any 
2018, segons relació que s’adjunta.

2.  Atorgar a les persones ressenyades un termini de deu (10) dies hàbils per al·legar 
i/o  aportar la la documentació indicada. Una vegada finalitzat el termini es publicarà el 
llistat definitiu.

3. Advertir-vos que si no presentau la documentació indicada en el termini assenyalat, 
es considerarà que desistiu de la vostra sol·licitud i es dictarà resolució expressa de 
desistiment,  de conformitat amb l’article 68.1  de la   Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

4.  De  conformitat  amb  l’article  45.b)  de  la  Ja  esmentada  Llei  39/2015,  publicar 
l’aprovació d’aquesta llista provisional  al Tauler d'Anuncis i a la seu electrònica de 
l'Ajuntament    https://eivissa.sedelectronica.es

 



 

Eivissa.

                         En don fe

   LA REGIDORA DELEGADA   EL SECRETARI ACCTAL. 

  (document signat electrònicament al marge)    (document signat electrònicament al marge)

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES DE 12 PARADES DE VENDA AL 
MERCAT DE LA ZONA DEL PORT PER A L’ANY 2018

Núm DNI / NIF Suplent ESMENA SOL.LICITUD

1 45967883Z SI

2 54878883D NO

3 46958601F NO

4 Y3259287V NO

5 19827056K NO

6 46802688B NO

7 X6163818W SI DNI i fotos suplent

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES EXCLOSES DE 12 PARADES  DE VENDA AL 
MERCAT DE LA PLAÇA DES PARC PER A L’ANY 2018

Núm DNI / NIF MOTIU EXCLUSIÓ

1 32446289m No presenta carta d’artesà

2 25417765m Presenta carta artesà caducada

3 20451906F No presenta carta d’artesà
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