
 

DECRET:

Identificació  de  l’expedient:  Ex.  núm.5431/2019,  sobre  convocatòria  per  a 
l’adjudicació de 20 parades de venda ambulant al Mercat Artesanal de Figueretes

Aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses de 20 parades 
de venda ambulant  al  Mercat  Artesanal  de Figueretes  per  a  l’any 2019,  amb 
termini per esmenar la sol·licitud i/o presentar al·legacions

1.  Atès les bases que regeixen aquesta convocatòria,  aprovades mitjançant decret 
d’Alcaldia de data 30 d’abril de 2019(Decret núm. 2019-2709), “Bases reguladores per 
a  l’adjudicació  de  les  autoritzacions  de  parades de  venda  al  mercat  periòdics  de 
Figueretes per a l’any 2019.»

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  el  nombre  de  peticionaris  que  reuneixen  les  condicions  exigides   i  la 
disponibilitat  de parades de venda  ambulant,  de conformitat   amb el  que disposa 
l’article 6.3 de les bases reguladores, les autoritzacions s’atorgaran  per adjudicació 
directe.

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 20 parades de 
venda ambulant al Mercat Artesanal de Figueretes per a l’any 2019, segons relació 
que s’adjunta.

2.  Atorgar a les persones ressenyades un termini de cinc (5) dies hàbils per presentar 
al.legacions. Una vegada finalitzat el termini es publicarà el llistat definitiu. 

3.  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 de la seu electrònica de 
l'Ajuntament    https://eivissa.sedelectronica.es

Eivissa.

                         En don fe

 LA REGIDORA DELEGADA EN FUNCIONS   EL SECRETARI ACCTAL. 

  (document signat electrònicament al marge)    (document signat electrònicament al marge)

 



 

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES DE 20 PARADES DE VENDA AL 
MERCAT DE LA ZONA DE FIGUERETES PER A L’ANY 2019

Núm.  Dni / Nif suplent Esmena

1 32446289m NO

2 46957029E NO

3 02870837T NO

4 46956769S NO

5 X4619986E NO

6 47430580A NO

7 X3753262F SI

8 X1360697Q NO

9 X1637307Y NO

10 Y0980533B NO

11 47259436W NO

12 43532936P NO

13 47431694J SI

14 48199300V SI

15 45466895N NO 1*

16 Y1781386G NO 1*

17 54477916R NO

18 52171957E NO

*
1 Haurà d’acreditar estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament d’Eivissa

No hi ha persones excloses

 


	barcode1: 
	barcode2: 
		esPublico Gestiona - AJUNTAMENT EIVISSA
	2019-05-28T20:29:21+0200
	Eivissa
	MARIA GLORÍA CORRAL JOVEN - 50150552H
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - AJUNTAMENT EIVISSA
	2019-05-29T08:27:34+0200
	Eivissa
	JOAQUIM ROCA MATA - 33941394H
	Ho accepto




