DECRET

APROVACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
DE 12 PARADES DE VENDA AMBULANT AL MERCAT DE PRODUCTORS
ARTESANS DE LA PLAÇA DES PARC PER A L’ANY 2018

3. Atès que en el termini abans indicat s’han presentat al.legacions; les quals escau
estimar per haver esmenat les sol.licituds presentades i haver acreditat els requisits
exigits per les bases reguladores
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:

DECRET

Joaquim Roca Mata (2 de 2)
Secretari Acctal
Data Signatura: 14/05/2018
HASH: 1552ffa5f0f67f3a83ca3699d72c595f

2. Atès que en data 20 d’abril de 2018, per Resolució d’Alcaldia (Decret 2018-2147),
arran a la proposta emesa per la Regidoria de Turisme i Comerç, s’aprovà la llista
provisional de persones admeses i excloses i se’ls atorgà un termini de deu dies (10
dies) hàbils per presentar al·legacions i/o aportar documentació.

Número : 2018-2718 Data : 14/05/2018

1. Vistes les sol·licituds presentades per optar a una parada de venda ambulant al
Mercat de productors artesans de la Plaça des Parc, a les quals havia que adjuntar
una declaració responsable i la documentació que prescriu l’article 4 de les Bases
reguladores de la concessió de parades de venda al Mercat de productors artesans de
la Plaça des Parc per a l’any 2018 (Decret núm. 2018-1142, de 26 de febrer de 2018).

1. Acceptar íntegrament la proposta emesa per la Regidoria de Turisme, Comerç i
Mercats
2. Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria de 12
parades de venda al Mercat
3. Autoritzar la instal·lació de 8 parades de venda ambulant a de productors artesans
de la Plaça des Parc per a l’any 2018
4. 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.
5. 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
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
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Gloria Corral Joven (1 de 2)
Regidora
Data Signatura: 14/05/2018
HASH: 01a751b54f38cd589377f81e0d1260f4

Identificació de l’expedient: 3346/2018 sobre l’adjudicació i instal·lació de 12
parades de venda ambulant al Mercat de sa Plaça des Parc per a l’any 2018

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.
6. Notificar aquest Decret mitjançant la seua publicació al Tauler d’Anuncis i a la
pàgina web de l'Ajuntament i que se’n doni trasllat al departament de Gestió Tributària
als efectes de procedir a la corresponent liquidació en concepte de taxes, d’acord amb
les tarifes previstes a l'Ordenança fiscal adient.
De conformitat amb l’article 14. 3 de les Bases reguladores, les quanties
exigibles d’acord amb l’ordenança abans esmentada seran irreductibles
per al període comprés de l’15 de juny al 15 de setembre

b) Recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia en el termini d'un mes comptador
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
EL SECRETARI ACCTAL.

LA REGIDORA DELEGADA
(signat electrònicament al marge)

(signat electrònicament al marge)

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

DNI / NIF

Núm

1

45967883Z

Suplent

SI

DECRET

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.
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8. Informar-vos que enfront a aquesta resolució -que exhaureix la via administrativapodeu interposar:

Número : 2018-2718 Data : 14/05/2018

7. Les persones adjudicatàries d’aquestes parades 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 3r. planta de l’Edifici Cetis.

2

54878883D

NO

3

46958601F

NO

4

Y3259287V

NO

5

19827056K

NO

6

46802688B

NO

7

X6163818W

SI

8

25417765m

NO

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

1

32446289m

No presenta carta d’artesà

2

20451906F

No presenta carta d’artesà

Llista d’autoritzacions per a la instal·lació de 8 parades de venda ambulant al
Mercat de sa Plaça des Parc

Suplent

1

45967883Z

SI

2

54878883D

NO

3

46958601F

NO

4

Y3259287V

NO

5

19827056K

NO

6

46802688B

NO

7

X6163818W

SI

8

25417765m

NO

DECRET

DNI / NIF

Núm

Número : 2018-2718 Data : 14/05/2018

DNI / NIF
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Núm

