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DECRET D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES PARADES DEL MERCAT
NADAL 2021 - 2022

DE

De conformitat amb les Bases reguladores de la concessió de parades del Mercat de
Nadal 2021 - 2022.
Atès que ha finalitzat el termini per a formular reclamacions.
En virtut de les facultats de l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases de règim local, i d'acord amb les facultats que se m'han delegat, en virtut del
Decret d’Alcaldia núm. 2019-3897, d'organització municipal de l'Ajuntament d'Eivissa,
de 20 de juny de 2019.

PRIMER.- Adjudicar de forma definitiva les parades del Mercat de Nadal 2021 - 2022 a
les persones a baix relacionades, una vegada aportada la documentació exigida a les
Bases.

PERSONES ADMESES AL MERCAT DE NADAL

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS
DNI/NIE/NIF TITULAR

SUPLENT
DNI/NIE/NIF

DECRET

JUANA GALIANO RUIZ 39****74V
ALEJANDRO CLAUDIO GORRIARENA AGUIRRE 41****16J
CARLOS OSVALDO FEBRE BERTI 47****41M

M. SUSANA PARDO EGUARAS 29****37E

MARIA JOSÉ MARÍ BUFÍ 41****47V
SOPHIE NOELLE GORMEZAN ROBINE 49****70S
ANTONIO RUSSO X6****37X
PAUL LUCIAN FALTICSKA X8****78S

EMERIC FALTICSKA X5****53F

ANA ISABEL MARTÍN HERNANDEZ 00****66M
WALTER RAUL ROMANUTTI X3****76B

CLAUDIA SOLEDAD CORVALAN 65****754

MONICA VALERIA PULICE X3****62F
ANA LUZ MARIN PALACIOS 54****19Q
ANA MARIA LEDESMA PAZ 41****75C
YOLANDA JUAN GUASCH 46****69W
LUIS GERCOWSKI TUCHSER 47****16B
SERGIO RAUL CORREA BASCOURT 46****87F

ANA L. MOREIRA RAFOLS 49****02P
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SEGON.- Concedir, amb aquesta adjudicació, el permís de venda d'articles i productes
nadalencs, a les casetes assignades al passeig de Vara de Rey d'aquesta ciutat, des
del 3 de desembre de 2021 al 6 de gener de 2022 i amb l'horari de venda al públic
segons les bases reguladores, a les persones sol·licitants admeses següents:

Número: 2021-9728 Data: 25/11/2021

RESOLC:

ASTRID KATHARINA MINTZLAFF HOLLER X2****80D

HANS GEORG MINTZLAFF X2****60G

MARINA BARBIERI CIRULLI 46****35Z

JOSE CARDONA IBÁÑEZ 41****98F

MIGUEL ANGEL GUILLEM MORALES 18****56K
SONIA RODRIGUEZ VALERA 12****45N
HORACIO HECTOR BARBIERI LIVELI 41****53K

ANDREA R. PRIVITERA PAOLI 55****44G

TERCER.- Ordenar que es tengui ubicat en un lloc visible de la parada el carnet que
s'expedirà a cadascuna de les persones autoritzades (titular i suplents). A més,
aquestes persones hauran de complir íntegrament amb allò disposat en les Bases, la
normativa general aplicable i l'específica del productes que posen a la venda.

b) Recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat el acte, en el
termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord
amb els articles 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,
LA REGIDORA DELEGADA
ACCTAL.

En don fe
EL SECRETARI

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

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 de la Resolució, 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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CINQUÈ.- Informar a les persones interessades que contra aquesta resolució, que
posa fi a la via administrativa, poden interposar:

Número: 2021-9728 Data: 25/11/2021

QUART.- Ordenar que es publiqui aquest Decret al tauler d'anuncis de la seu
electrònica municipal.

