DECRET:

Resolució per la qual s’accepta la renúncia a la concessió de tres autoritzacions
per a la instal·lació de parades de venda ambulant al Mercat Artesà des Port i
s’adjudiquen les mateixes segons l’ordre establert en la llista d’espera

3. Atès, així mateix, que d'acord amb el disposat a l'article 94.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE
núm. 236 de 2 d’octubre de 2015)
“1. Tota persona interessada pot desistir de la seva sol·licitud o, quan això
no estigui prohibit per l'ordenament jurídic, pot renunciar als seus drets.”
4. Fent ús de les atribucions que m’han estat delegades mitjançant Decret d'Alcaldia
núm. 2015-3954 de 24 de juny de 2015 (BOIB núm. 104 de 11 de juliol de 2015),
RESOLC
1. Acceptar la renúncia presentada per les persones adjudicatàries amb DNI
41.448.329-Y, DNI 46.955.760H y DNI 41.455.625B per a les parades de venda
ambulant núms. 41, 39 i 35 del Mercat des Port per a l’any 2017.
2. Adjudicar dites parades de venda a les persones de la llista d’espera, segons
ordre de prelació, amb DNI 30.828.318-S, DNI 77.959.207-V, DNI 46.053088-G
3. Publicar aquest decret al Tauler d’Anuncis de la Corporació i a la seu electrònica
municipal http://eivissa.sedelectronica.es
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2. Atès allò que disposa l’article 9.9 de les Bases reguladores de la concessió de
parades de venda ambulant als mercats periòdics del Port i de ses Figueretes per a
l’any 2017 «9. En cas de renúncia manifestada de forma fefaent, es dictarà
resolució de reconeixement de renúncia a l’adjudicació i la parada afectada
s’adjudicarà a la persona que correspongui segons l’ordre establert en la
llista d’espera que s’aprovi en el moment de dictar la resolució d’adjudicació
de parades”

Número : 2017-2994 Data : 11/05/2017

1. En data 8 de maig de 2017, els adjudicataris, amb DNI 41.448.329-Y, DNI
46.955.760H y DNI 41.455.625B, de les parades de venda ambulant núms. 41, 39 i 35
(respectivament) del Mercat Artesà del Port, van renunciar a l’autorització per a la
instal·lació d’una parada de venda ambulant en dit mercat.
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Joaquim Roca Mata (2 de 2)
Secretari Acctal
Data Signatura: 12/05/2017
HASH: 1552ffa5f0f67f3a83ca3699d72c595f

Gloria Corral Joven (1 de 2)
Regidora
Data Signatura: 11/05/2017
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Identificació de l’expedient: Ex. núm. 1564/2017, sobre concessió de 42 parades de
venda ambulant al Mercat artesà del Port per a l’any 2017.

4. Informar que en contra d'aquest Decret, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar:
a) Recurs potestatiu de reposició es podrà presentar davant el mateix òrgan que ho
hagués dictat d'acord amb l'art 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, el termini
per interposar el recurs serà d'un mes comptat des del dia següent a aquell en què
tingui lloc la notificació del present Decret.

En don fe
LA REGIDORA DELEGADA
(document signat electrònicament al marge)

EL SECRETARI ACCTAL.
(document signat electrònicament al marge)
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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
Eivissa.
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b)
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 del Decret, d'acord amb
l'art. 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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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.

