
 

 

De conformitat amb l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es fa 
públic  que en data 13 de maig de 2016 s’ha dictat Resolució [2016-2532] ,  del tenor 
literal següent:

“DECRET

Identificació de l’expedient: Ex. núm. 3236/2016 convocatòria sobre la concessió de 
24 parades de venda ambulant al Mercat d’Artesania de Figueretes.

Aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses, llista definitiva 
de persones autoritzades i relació de persones en llista d’espera de 24 llocs de 
venda al Mercat de la zona de Figueretes per a l’any 2016. 

1.  Vistes  les  sol·licituds  presentades  per  optar  a  una  parada  de  venda  al  Mercat 
d’Artesania de Figueretes,  a les quals havia que adjuntar una declaració responsable i 
la documentació que prescriu  l’article 9 de les Bases reguladores de la concessió de 
parades de venda al Mercat del Port i al Mercat de Figueretes per a l’any 2016 (Decret 
2016-0951 de 25.02.2016).

2.  Atès que en data 8 d’abril de 2016, per Resolució d’Alcaldia (Decret 2016-1688), 
arran a la proposta emesa per la Regidoria de Turisme i Comerç, s’aprova la llista 
provisional de persones admeses i excloses i s’atorgà un termini de deu dies (10 dies) 
hàbils per presentar al·legacions i/o aportar la documentació requerida.

3. Vistes les sol·licituds de desistiment  presentades,  les qual  s’ha  resolt  de  forma 
individualitzada  i  expressa,  i  vistes  les  al·legacions  formulades,  que  es  basen 
succintament en la revisió de la puntuació.

4.  Atès que hi  ha  igualtat  de puntuació  entre  quatre  sol·licitants,  La  Regidoria  de 
Turisme i Comerç va efectuar sorteig a fi d'establir l'ordre de prelació, d'acord amb el 
disposat a l'article 11.3 “Procediment” de les Bases reguladores.

5. Atès la proposta definitiva emesa per la Regidoria de Turisme i Comerç –que consta 
a l’expedient-, d’aprovació definitiva de persones admeses i excloses; així com la llista 
definitiva de persones autoritzades i persones que han quedat en llista d’espera. 

6.  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. Desestimar les al·legacions formulades per no acreditar-se els mèrits al·legats

2.  Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria de 24 
llocs de venda al Mercat d’Artesania de Figueretes per a l’any 2016 (segons relació 

 



 

que s’adjunta)

3. Autoritzar la instal·lació de 24 llocs de venda ambulant a la zona de ses Figueretes 
(segons relació adjunta)

4.  Recordar-vos, que d’acord amb la declaració responsable presentada, en la qual 
manifestau  que  compliu  tots  els  requisits  exigits  a  l’article  9  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 
o  administratives  que  pertoquin. de  conformitat  amb  l’article  71bis.4)  de  la  Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.  

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

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. 

8. Convocar  les persones adjudicatàries  el proper dia 19 de maig a les 12 hores al 4t. 
Pis de l'Edifici Cetis per assistir al sorteig pel qual s’assignaran les parades. 

9.  Informar-vos que enfront a aquesta resolució -que exhaureix la via administrativa- 
podeu 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 
des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 117 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i  l'article 57 de la Llei  3/2003, de 26 de març, de 
règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

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 4/1999, de 
13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 
Eivissa    La regidora delegada (document signat electrònicament al marge) El secretari acctal 
(document signat electrònicament al marge)”

Llista definitiva de persones admeses i excloses per optar a 24 llocs de venda al 
Mercat de la zona de Figueretes

Núm.  Dni / Nif Suplent Punts

1 x9414817C  SI 11,2

2 X3753262F NO 11,2

3 02870837T NO 11,2

4 41454370K NO 11,2

5 37370029C SI 11,2

6 46957029E NO 11

7 46956769S NO 11

8 32446289m NO 11

9 47430580A NO 11

10 X4619986E NO 10

11 X2516729T NO 10

12 X1360697Q NO 10

13 X1637307Y NO 10

14 47253091M NO 9,2

15 47259436W NO 8

16 43532936P NO 4,2

17 46959546D NO 3,2

18 48199300V SI 2,25

19 47431694J SI 2,2

20 47252286M NO 2,2

21 10580554w NO 2,2 

22 Y0980533B NO 2

23 45466895N NO 1,2

24 53174678N NO 0,2

25 54477916R NO 0,2 

26 52171957E NO 0,2

27 Y1781386G NO 0,2

 



 

28 Y1729729M NO 0

29 76146741C NO 0

30 X3131375V NO 0

31 46950195L NO 0

32 72973231G SI 0

-Hi ha una persona exclosa per sol.licitud extemporània

Llista  definitiva  d’autoritzacions  per  a  la  instal·lació  de  24  llocs  de  venda 
ambulant a la zona de Figueretes 
 

Núm.  Dni / Nif Suplent Punts

1 x9414817C  Mª Daniela Niculita 11,2

2 X3753262F NO 11,2

3 02870837T NO 11,2

4 41454370K NO 11,2

5 37370029C Yolanda Platón García 11,2

6 46957029E NO 11

7 46956769S NO 11

8 32446289m NO 11

9 47430580A NO 11

10 X4619986E NO 10

11 X2516729T NO 10

12 X1360697Q NO 10

13 X1637307Y NO 10

14 47253091M NO 9,2

15 47259436W NO 8

16 43532936P NO 4,2

17 46959546D NO 3,2

18 48199300V Pedro Selles Vaelco 2,25

19 47431694J Michel Fernández 2,2

20 47252286M NO 2,2

21 10580554w NO 2,2

22 Y0980533B NO 2

23 45466895N NO 1,2

24 Y1781386G NO 0,2

 



 

Relació de persones en llista d’espera

1 53174678N NO 0,2

2 54477916R NO 0,2 

3 52171957E NO 0,2

4 Y1729729M NO 0

5 76146741C NO 0

6 X3131375V NO 0

7 46950195L NO 0

8 72973231G SI 0

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
		esPublico Gestiona - AJUNTAMENT EIVISSA
	2016-05-16T10:01:19+0200
	Eivissa
	JOAQUIM ROCA MATA - 33941394H
	Ho accepto




