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DECRET PEL QUAL S'APROVA LA RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS NOVES
ADMESES EN EL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE PARADES EN ELS MERCATS
TRADICIONALS PERIÒDICS DE VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA DE CALVIÀ PER A
LA TEMPORADA 2020.
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Per Decret del Tinent de Batle d'Urbanisme, Comerç i Activitats, de data 29 de novembre de 2019,
es va aprovar la relació provisional de sol·licituds noves en el procediment d'adjudicació de
parades en els mercats tradicionals de venda ambulant o no sedentària de Calvià per a la
temporada 2020, obrint-se un termini de 10 dies hàbils comptats des del següent a la seva
publicació, a l'empara del que es preveu en l'article 5 de les Bases reguladores de les
autoritzacions de venda ambulant o no sedentària dels Mercats Tradicionals Periòdics de Calviá,
per a la temporada 2020 (d'ara endavant les Bases).
Una vegada finalitzat el termini de deu dies indicat en la clàusula 5.4 de les Bases, i sense que
s'hagin presentat al·legacions, mitjançant resolució de la Batlia ha d'aprovar-se per a cada mercat
el llistat definitiu de sol·licituds noves admeses, que serà exposat en el Tauler d'anuncis i en la
pàgina web municipal, www.calvia.com.
Aquest llistat definitiu conformarà una Llista d'Espera per a cada mercat. Segons l'article 7.3 de
les Bases, una vegada que s'hagin concedit les autoritzacions per renovació, es procedirà a la
concessió d'autoritzacions noves quan hi hagi parades de venda vacants. Aquestes llistes estan
ordenades d'acord amb l'article 5.3°.3) del Reglament regulador per a l'organització, instal·lació i
muntatge de mercats periòdics i temporals en el terme municipal de Calvià, i l'article 7.1 de les
Bases reguladores per a la temporada 2020.
A tenor de l'article 6 de les Bases, les persones de la Llista d'Espera que acceptin l'adjudicació
d'un lloc de venda vacant seran emplaçats, seguint les pautes de l'article 9.5 de les Bases, perquè
presentin en el termini de 5 dies hàbils la documentació necessària per a la formalització de
l'autorització.
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L'article 8 de les Bases estableix que la documentació necessària per a formalitzar l'autorització és
la següent:
1r.- Fotocòpia del DNI, NIF o NIE, i CIF, si és el cas.
2n.- Fotografia dels productes.
3r.- Fotografia grandària carnet del titular del lloc (en cas de noves sol·licituds).
4t.- Relació nominal del personal que atendrà la comercialització o administració del lloc de venda.
amb expressió de la relació laboral existent i aportació de la documentació acreditativa d'aquesta,
així com fotografia grandària carnet de les citades persones.
5è.- En cas de tractar-se d'activitats itinerants que realitzin la manipulació o transformació de
menjars o altres supòsits anàlegs en un vehicle, remolc o similar, a més hauran de presentar:
–
acreditació de presentació de la corresponent declaració responsable itinerant a
l'Ajuntament de Calvià (Departament d'Activitats)
–
número d'inscripció en el Registre Autonòmic d'Activitats Itinerants (Direcció General
d'Emergències i Interior, c/ de Francesc Salvà i Piza, s/n (Es Pinaret)- Palma)
6è.- Justificació d'haver satisfet el pagament de la taxa prevista en les ordenances fiscals.
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Vist l'informe de la Tècnica del Departament de Comerç de data 13 de gener de 2020, i a tenor del
que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el
Reglament de Mercats i altra legislació aplicable, es dicta la següent
RESOLC
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PRIMER.- Aprovar el llistat definitiu de sol·licituds noves de parades admeses (Annex I) en el
procediment d'adjudicació de parades de venda en cadascun dels mercats tradicionals periòdics
de venda ambulant o no sedentària del terme municipal de Calvià, per a la temporada 2020.
SEGON.- Acceptar les renúncies de sol·licituds en el procediment per al exercici de la venda
ambulant en cadascun dels mercats tradicionals periòdics de Calvià, per a la temporada 2020.
TERCER.-. Publicar la relació definitiva d'acord amb l'article 7 de les Bases reguladores
aprovades en el Decret de Batlia de 17 d'octubre de 2019, a través del Tauler d'anuncis de
l'Ajuntament de Calvià (Carrer Julià Bujosa Sans Batle 1, 07184 Calvià), i la pàgina web de
l'Ajuntament (www.calvia.com).

El que us trasllat als efectes que procedeixin, significant-vos que, contra aquesta resolució, que
posa fi a la via administrativa, podeu interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb el que disposa l'art. 123 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per
interposar-lo és d'un mes a comptar de l'endemà al de la recepció d’aquesta notificació, i en
aquest cas no es pot interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt
expressament el de reposició o s'hagi produït la seva desestimació presumpta.
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El recurs de reposició ha de presentar-se en el Registre General d'aquest Ajuntament o en les
dependències i mitjans a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 abans esmentada, i
s'entendrà desestimat quan no es resolgui i notifiqui en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà
de la seva interposició, cas en què quedarà expedita la via contenciosa administrativa.
Si no s’utilitza el recurs potestatiu de reposició, cal interposar directament recurs contenciós
administratiu, conformement a l'establert en l'article 123 anteriorment citat, i en els articles 45 i
següents de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant els jutjats contenciosos administratius de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà al de la recepció d’aquesta notificació. Això sense perjudici de qualsevol altre
recurs o acció que considereu pertinent.
Calvià,
El Tinent de Batle delegat
d'Urbanisme, Comerç i Activitats

Signat. Marc López Expósito
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ANNEX I. LLISTAT DEFINITIU DE SOL·LICITUDS NOVES
ADMESES
MERCAT DE CALVIÀ VILÀ
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NOM I LLINATGES
ANCA GAFITA
MIGUEL CANO AMAYA
MODOU SARR
ABDORAHAMANE BALDE
MERCAT DE PEGUERA
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NOM I LLINATGES
ANCA GAFITA
ANA MARIA CRESPO MUÑOZ
XAVIER MULET MEIX
DUMITRU VIRGIL POMANA
MIGUEL CANO AMAYA
NDOFFENE FAYE
FALL MAMADOU
MATY NDOUR
GHEORGHE COTOFAWA
JAEL LLORENS CALDENTEY
FLEUR LEPARQUIER
IBRAHIMA NDIAYE
MANUELA MORENO CANO
Mª CRISTINA ROZAS HERRADON
VICTOR IGNACIO ERAZO LOPEZ
FRANCK CHAMBAUDET
GENEVIEVE BINST
MAHMADANE KEBE NDIAYE
ROSA FERRIOL CASTANY
SAYRA GONZALEZ BAUTISTA
MARIA CAMPOMAR GARRIDO
MERCAT DE SANTA PONÇA
NOM I LLINATGES
FALL NIANG ALIOUNE
MOR DIOP
PAULA Mº CLAR CAMACHO
RAFEL LLANERAS AMENGUAL
DAYE GAYE
ALDEMBA SAMBE
MAHJOUB OUCHENE
ABDORAHAMANE BALDE
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MERCAT DE SON FERRER

NOM I LLINATGES
ANTONIO OLIVER MAYOL
MAHJOUB OUCHENE
ABDORAHAMANE BALDE
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