
 

DECRET:

Identificació  de  l’expedient:  Ex.  núm.  1565/2017  sobre  convocatòria  per  a 
l’adjudicació de 22 parades de venda ambulant al Mercat Artesanal de Figueretes

Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses de 22 parades 
de  venda  ambulant  al  Mercat  artesanal  de  Figueretes  per  a  l’any  2017,  amb 
termini d’esmena de la sol·licitud i/o presentar al·legacions. 

1.  Atès les bases que regeixen aquesta convocatòria,  aprovades mitjançant decret 
d’Alcaldia de data 11 de gener de 2017 (Decret núm. 2017-85), “Bases reguladores 
per a l’adjudicació de les autoritzacions de parades de venda als mercats periòdics 
d’Eivissa per a l’any 2017.»

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 22 parades de venda ambulant al Mercat periòdic artesanal de 
Figueretes,  d’acord  amb  els  criteris  de  valoració  previstos  a  l’article  9  de  les 
doblement esmentades Bases i que consta a l’expedient. 

4.  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 22 parades de 
venda ambulant al Mercat Artesanal de Figueretes per a l’any 2017, 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 esmenau o 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 22 PARADES DE VENDA AL 
MERCAT DE LA ZONA DE FIGUERETES PER A L’ANY 2017

Núm.  Dni / Nif suplent Baremació Total Document a 
esmenar

1 32446289m NO AB 11

2 46957029E NO A B 11

3 02870837T NO A B 11

4 46956769S NO AB 11

5 X4619986E SI AB 11

6 47430580A NO AB 11

7 X3753262F SI A B 11

8 X1360697Q NO A 11 1*

9 X1637307Y NO A 11

10 47253091M SI A C 11

11 x9414817C  Si A B 11

12 41454370K SI A B 11

13 47373515R No 10

14 47259436W NO A 8

15 43532936P NO A 6

16 47431694J SI A J 5,25

17 48199300V SI AJ 5,0

18 10580554w NO A D 5

19 46959546D NO A C 5,0 1*, 2*

20 Y0980533B NO A 4

21 45466895N NO A C 3

22 Y1781386G NO A 2

23 54477916R NO A 2

23 Y1729729M NO 0  2*

24 52171957E SI 0

25 22684523Z NO 0

 



 

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES EXCLOSES DE 22 LLOCS DE VENDA AL 
MERCAT DE LA ZONA DEL PORT PER A L’ANY 2017

Núm DNI / NIF MOTIU EXCLUSIÓ

1 Y2872079Z No presenta carnet artesà

2 48301145H No presenta carnet artesà

3 X9480759K No presenta carnet artesà

4 50146910X No presenta carnet artesà

5 41458487K No presenta carnet artesà

CRITERIS  DE BAREMACIÓ (article 9. Procediment adjudicació) Codi

Persones titulars de parades que acreditin experiència prèvia en el mercat al qual opten, 
se’ls donarà la següent puntuació: 2 punts per cada any d’antiguitat, fins a un màxim de 
cinc anys 

A

Els titulars que acreditin continuada i ininterrompuda antiguitat els darrers cinc anys: 
1punt. 

B

Persones que sol·licitin ser titulars del mercat en el qual han estat com a suplents en 
anteriors edicions: 1 punt per cada any d’antiguitat fins a un màxim de cinc anys

C

Persones amb experiència en un mercat diferent al que sol·liciten en el terme municipal 
d’Eivissa: 0, 25 punts per cada any d’antiguitat, fins a un màxim de cinc anys.

D

Per la realització de cursos de formació artesanal: 0,25 punts per curs amb un màxim 
de 5 punt. (cursos d'un mínim de 30 hores) 

E

Per tenir títol d'FP en arts aplicades i oficis artístics en general: 2 punts F

Per tenir el títol de llicenciat/da en belles arts: 3 punts G

Per tenir un distintiu de qualitat en matèria de comerç: 2 punts H

Per oferir una oferta comercial diferent: 1 punt I

Per millores en la gestió comercial: 1 punt J

Persones en situació de risc d’exclusió social acreditada pels Serveis Socials o certificat 
de minusvalidesa de >33%: 1, 5 punts

K

CODIS  ESMENAR O APORTAR DOCUMENTACIÓ

1 Aportar certificat d’estar d’alta i al corrent de pagament 
amb la Seguretat Social

2 Acreditar estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament
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