Identificació de l’expedient: Ex. Núm. 5182/2020, sobre l’adjudicació i instal·lació de
18 parades de venda ambulant al mercat periòdic artesà de Ses Figueretes.

1. Atès que l’article 5.2 de les bases reguladores per a l’adjudicació de les parades de
venda ambulant per al mercat periòdic d’artesania de ses Figueretes, aprovades per
Decret núm. 2020-1163 de 21 de febrer de 2020, disposen: «2. No seran admeses les
sol·licituds presentades amb posterioritat al termini de presentació previst en el
paràgraf anterior, llevat que, una vegada finalitzat aquest, quedin llocs disponibles, cas
en què podran ser admeses les sol·licituds extemporànies, sempre que compleixin els
requisits necessaris.»
2. Vistes les sol·licituds , presentades per les persones amb DNI 45466895N, DNI
46957029E i NIE X1360697Q en les quals sol.liciten una parada de venda ambulant al
mercat periòdic de la zona de Ses Figueretes.
3. Atès que les persones sol·licitants compleix els requisits exigits a les bases
reguladores per a l’adjudicació de les parades de venda ambulant per al mercat
periòdic d’artesania del Port i resten parades vacant a dit mercat.
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Resolució per la qual es concedeix la concessió de tres parada de venda
ambulant al mercat periòdic artesà de la zona de Figueretes per a l’any 2020, per
adjudicació directe

DECRET

4. Per tot l'anterior i Per tot l'anterior i fent ús de les atribucions que m'han estat
delegades mitjançant decret d'Alcaldia núm. 2020-3013, de data 2 de juny de 2020
(BOIB núm. 103 de 6 de juny de 2020).

Resolc,
1. Autoritzar la instal·lació de tres parades de venda ambulant al Mercat Periòdic
Artesà de la Zona de la Zona de Figueretes per a l’any 2020, en favor de les persones
amb DNI 45466895N, DNI 46957029E i NIE X1360697Q
2. Recordar-vos, que d’acord amb la declaració responsable presentada, en la qual
manifestau que compliu tots els requisits exigits a l’article 4 de les doblement
esmentades bases, en tot moment haureu de tenir a la parada i a disposició dels
agents de l’autoritat per a la seua comprovació tota la documentació que ho acrediti.
3. Advertir-vos que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en
qualsevol dada, manifestació o document que s’adjunti o s’incorpori a una declaració
responsable o a una comunicació prèvia, o la no presentació davant l’Administració
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competent de la declaració responsable o comunicació prèvia, determina la
impossibilitat de continuar l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en
què es tingui constància dels fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils
o administratives que pertoquin. de conformitat amb l’article 69.4 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
4. Comunicar-vos que disposareu d’una targeta d’identificació de la persona titular i de
la persona suplent, que haureu de tenir perfectament visible en la parada i que podeu
recollir abans de l’inici de l’activitat, en el Departament de Comerç i Mercats, a la 1r.
planta de l’Edifici Cetis.

I. No superar l’aforament permès segons la fase de desescalada i que permeti complir
amb els requisits de distància mínima de seguretat entre persones.

III. La disposició i el nombre de parades en funcionament haurà de permetre el
manteniment de la distància del 2 metres de seguretat.
IV. S’establirà un accés d’entrada i un accés de sortida. A l’entrada es posarà a
disposició dels clients un dispensador d’hidrogel o qualsevol altre tipus de desinfectant
i s’establirà així mateix, l’ús de guants i mascaretes per els venedors.

DECRET

II. L’espai habilitat per a la venda ambulant haurà d’estar totalment delimitat amb cinta
d’obra, tanca o qualsevol altre medi que permeti marcar de forma clara els límits de
l’espai, de forma que es permeti controlar l’entrada i sortida de gent per tal d’evitar
aglomeracions.
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5. Ordenar-vos que adopteu les mesures necessàries per al compliment de les
normes i recomanacions en matèria de seguretat i higiene en front al contagi i
expansió de Covid -19 en el desenvolupament de la vostra activitat de venda
ambulant, entre d’altres:

VI. Les parades de venda s’hauran de netejar i desinfectar sovint i disposaran de gel
hidroalcohòlic, mocadors d’un sol ús i la resta de material d’un sol ús.
6. Notificar aquest Decret mitjançant al Tauler d’Anuncis de la seua publicació i a la
pàgina web de l'Ajuntament.
7. Informar-vos que enfront a aquesta resolució -que exhaureix la via administrativapodeu interposar:
a) Directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de
l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
b) Recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia en el termini d'un mes comptador

Codi Validació: 4Q9EAAZEHQQ3R4ZL4Q6APDRKE | Verificació: https://eivissa.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

V. Únicament les persones venedores de les parades podran tocar els productes i ho
faran sempre amb guants de protecció, mascareta i seguint les instruccions i
recomanacions d’higiene en front al Covid-19. Evitaran, així mateix, la manipulació
simultànea dels productes i els diners, i fomentaran el pagament amb targeta.

des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel
transcurs d'un mes des de la seua presentació sense que s'hagi resolt expressament
ni s'hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini
de sis mesos a partir del dia següent a la desestimació presumpta.
c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Eivissa
En don fe
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