“DECRET
Identificació de l’expedient: Ex. núm. 4085/2017 convocatòria sobre la concessió de
12 parades de venda ambulant al Mercat de productors artesans de sa Plaça des
Parc per a l’any 2017
Llista definitiva de persones admeses i excloses, llista definitiva de persones
autoritzades de 12 parades de venda ambulant al Mercat de productors artesans
de sa plaça des Parc per a l’any 2017
1. Vistes les sol·licituds presentades per optar a una parada de venda ambulant al
Mercat de productors artesans de sa plaça des Parc, a les quals havia que adjuntar
una declaració responsable i la documentació que prescriu l’article 4 de les Bases
reguladores.
2. Atès que finalitzat el termini de presentació de sol·licituds (Deu dies hàbils
comptadors des del dia 22 de març fins al 4 d’abril de 2017), la Regidoria de Turisme i
Comerç es va reunir per revisar-les i valorar-les d’acord amb els requisits exigits a
l’article 3 i criteris de baremació previstos a l’article 9 de les esmentades bases.
3. Atès que en data 5 de maig de 2017, per Resolució d’Alcaldia (Decret 2017-2762),
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.
3.. En el termini abans indicat, els Srs. Manios i Guillem han esmenat la seua
sol.licitud, i s’han formulat dos escrits d’ al·legacions, en els quals argumenten,
succintament, que als efectes de complir els requisits exigits per les bases
reguladores, aporten la següent documentació:
I. La Sra. Sandra Judith Serra presenta certificació emesa per la cap de Secció
d’Indústria del Consell d’Eivissa en data 19 de maig de 2017, en la qual consta que en
data 8 de maig de 2017 ha sol·licitat la renovació de la carta d’artesana en l’ofici
d’esmaltadora i que, actualment, aquesta es troba en tramitació.
II. La Sra. Estibaliz Chamizo González presenta certificació emesa per la cap de
Secció d’Indústria del Consell d’Eivissa en data 19 de maig de 2017, en la qual consta
que el seu expedient per a l’obtenció de la carta d’artesà està en tràmit.
4. Vista la documentació presentada per les recurrents i vist així mateix el punt 5 de la
proposta emesa pel tècnic de la Regidoria de Turisme, Comerç i Mercats, «5. Vista la
documentació presentada per les recurrents, cal fer menció a l’article 3 de les Bases
que regula els requisits exigits per participar en aquesta convocatòria. Així, en el seu
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De conformitat amb la Disposició final segona de les Bases reguladores per a
l’adjudicació de 12 parades de venda amblant en el Mercat de productors artesans de
sa Plaça des Parc, es publica la resolució núm. 2017-3450, dictada per la regidora
delegada, en data 31 de maig de 2017.

punt 8 s’estableix que s’haurà de disposar de carnet d’artesà o mestre artesà o
document de qualificació artesanal o de mestre artesà honorífic i que sigui vàlid.
És a dir, en el termini previst per a la presentació de sol·licituds, les persones
sol·licitants han de reunir tots les requisits exigits en les bases reguladores. Així, atès
que la carta d’artesà presentada per la Sra. Serra està caducada es pot considerar que
no és un document vàlid. Igualment, tenir en tramitació un expedient per a l’obtenció o
renovació de la carta d’artesana no és document suficient per acreditar una qualificació
artesana; atès que, la resolució que pot recaure podria ser desfavorable. Per la qual
cosa, es proposa la desestimació de les al.legacions presentades.»
5. Vista, així mateix, la instància presentada per Mª Cristina González per la qual
desisteix de la sol·licitud presentada per optar a una parada de venda ambulant en el
Mercat abans esmentat
6. Atès la proposta definitiva emesa per la Regidoria de Turisme i Comerç –que consta
a l’expedient.
7. Atès que el nombre de sol·licituds que compleixen els requisits exigits en les Bases
reguladores d’aquest mercat no supera el nombre d’autoritzacions a adjudicar, les
autoritzacions s’atorguen per adjudicació directe, segons el que preveu l’article 6.3 de
les doblement esmentades bases
7. 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. Acceptar l’escrit de desistiment presentat per la Sra. María Cristina González

3. Aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria de 12
parades de venda ambulant al Mercat de productors artesans de sa Plaça des Parc
per a l’any 2017 (segons relació que s’adjunta)
4. Autoritzar la instal·lació de 7 parades de venda ambulant al Mercat de productors
artesans de sa Plaça des Parc per a l’any 2017 (segons relació que s’adjunta)
5. Recordar-vos, que d’acord amb la declaració responsable presentada, en la qual
manifestau que compliu tots els requisits exigits en les bases reguladores d’aquesta
convocatòria, 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.
6. 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
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2. Desestimar les al.legacions formulades pels motius abans exposats

què es tingui constància dels fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils
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.
7. 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
8. 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.
9. Informar-vos que enfront a aquesta resolució -que exhaureix la via administrativapodeu 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 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques., 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.

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
LA REGIDORA DELEGADA
(signat electrònicament al marge)

EL SECRETARI ACCTAL.
(signat electrònicament al marge)”

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES DE 12 PARADES DE VENDA
AMBULANT AL MERCAT DE PRODUCTORS ARTESANS DE SA PLAÇA DES
PARC PER A L’ANY 2017

NÚM

NOM

SUPLENT

1

Verónica Ahtan Ahtan

si
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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.

2

Sebastián Franco

no

3

Carlota Berni Quiroga

no

4

Andreas Manios

no

5

Jennifer Barrera Expósito

si

6

Miguel Ángel Guillén Morales

no

7

Juan Grehan Gandara

no

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES EXCLOSES DE 12 PARADES DE VENDA
AMBULANT AL MERCAT DE PRODUCTORS ARTESANS DE SA PLAÇA DES
PARC PER A L’ANY 2017

Núm

Nom

Motiu exclusiu

1

M.ª Cristina Álvaro Buendía

No presenta carta d’artesà

2

Joaquín Lobo Botella

Carta d’artesà caducada

3

Estíbaliz Chamizo González

No presenta carta d’artesà

4

Luz Stella Sarasti Pérez

No presenta carta d’artesà

5

Judith Serra

Carta d’artesà caducada

NÚM

NOM

SUPLENT

1

Verónica Ahtan Ahtan

si

2

Sebastián Franco

no

3

Carlota Berni Quiroga

no

4

Andreas Manios

no

5

Jennifer Barrera Expósito

si

6

Miguel Ángel Guillén Morales

no

7

Juan Grehan Gandara

no
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LLISTA DEFINITIVA D’AUTORITZACIONS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 7
PARADES DE VENDA AMBULANT AL MERCAT DE PRODUCTORS ARTESANS
DE SA PLAÇA DES PARC PER A L’ANY 2017

