
 

DECRET.-

Identificació de l’expedient: Ex. Núm. 5430/2019, sobre l’adjudicació i instal·lació de 
40 parades de venda ambulant al mercat periòdic artesà des Port.

Decret de correcció d’error material a la llista definitiva de persones admeses  i 
excloses,  i  llista definitiva  de persones autoritzades de 40 parades de venda 
ambulant al Mercat de la zona del Port per a l’any 2019

1. Atès que en data 29 de maig de 2019, es dictà resolució (Decret núm. 2019-3448) 
d’aprovació de la llista definitiva de persones admeses  i excloses, i llista definitiva de 
persones autoritzades de 40 parades de venda ambulant al Mercat Periòdic 
d’Artesania de la zona des Port per a l’any 2019

2.  Atès  que  s’ha  advertit  un  error  en  la  transcripció  de  les  dades  d’una  persona 
admesa i una persona exclosa.

3. Així doncs, examinada la documentació aportada durant el termini d'al·legacions a 
l’expedient,  procedix  esmenar  l’error  produït  i  excloure  de  la  llista  definitiva  de 
persones a la persona amb DNI 46955760H, per no haver sol·licitat cap parada de 
venda ambulant, i incloure a la persona amb NIE X-6817598-F, per haver esmenar la 
documentació pertinent durant el termini d'al·legacions.

4.  Atès  que  l’article  109.2  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment 
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques,  prescriu  el  que  transcric  a 
continuació:  «2.  Les  administracions  públiques  poden  rectificar,  així  mateix,  en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els error materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes»

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. Rectificar l’error comés i excloure a la persona amb DNI 46955760H i admetre a la 
persona  amb  NIE  X-6817598-F,  i  en  conseqüència,  corregir  la  llista  definitiva  de 
persones autoritzades, que ha de dir:

Llista d’autoritzacions per a la instal·lació de 33 parades de venda ambulant al 
Mercat des Port

Núm DNI / NIF Suplent

1 41461216J NO

2 00800566m NO

3 47431341m SI

 



 

4 37281106S SI

5 41459057q NO

6 06947349S NO

7 51871434V NO

8 X2494281T NO

9 41447298X NO

10 41459133T SÍ

11 37311868A N0

12 41452210T SÍ

13 41442690w NO

14 41452575C NO

15 41447673V NO

16 47255375N NO

17 09675544L NO

18 22611428J SÍ

19 74620539Y NO

20 41439480N NO

21 46325493C SI

22 70494602q NO

23 41449976C SI

24 46957005K NO

25 15791284J NO

26 37260156H SI

27 X6817598F NO

28 46312332S NO

29 24232502R SÍ

30 47259239N NO

31 46956167B SI

32 53174678N SÍ

33 46953549S NO

Eivissa, 

                                En don fe

La regidora delegada en funcions         El secretari acctal

(document signat electrònicament al marge)
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