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DECRET DEL BATLE DE CALVIÀ PEL QUAL S'APROVA LA RELACIÓ DE SOL·LICITANTS DE
NOVA AUTORITZACIÓ QUE CONSTITUEIXEN LA LLISTA DE RESERVA DE PARADES ALS
MERCATS TRADICIONALS PERIÒDICS DE VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA DE
CALVIÀ PER LA TEMPORADA 2019.
Per Decret del Batle de Calvià, de data 15 de març de 2019, es va aprovar la relació provisional de
sol·licituds de nova autorització admeses i excloses en el procediment d'adjudicació de parades
en els mercats tradicionals de venda ambulant o no sedentària de Calvià per a la temporada 2019,
obrint-se un termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació, a l'empara del que preveu
l'article 5.2 de les Bases reguladores de les autoritzacions de venda ambulant o no sedentària dels
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mercats tradicionals Diaris de Calvià, per a la temporada 2019, aprovades per Decret del Batle de
Calvià, de 17 d'octubre de 2018.
L'article 7.1 de les citades bases, estableix que un cop finalitzat el termini de deu dies assenyalat,
mitjançant resolució de Batlia, s'aprovarà, per a cada mercat, la llista de sol·licituds per a
l'obtenció de nova autorització admeses definitivament amb indicació dels possibles recursos
que procedeixin contra la mateixa, i que passarà a denominar-se Llista de Reserva per a cada
mercat en qüestió.
Aquesta resolució s'exposarà en el Tauler d'Anuncis i en la pàgina web municipal,
www.calvia.com.
Per la seva banda l'article 7.2 estableix que les persones que conformin la llista de reserva de
cada un dels mercats objecte de la present convocatòria vindran ordenades d'acord amb els
següents criteris:
a) L'ordre d'entrada de la Sol·licitud al Registre General.
b) La puntuació obtinguda segons el barem:
Residents en el Municipi de Calvià. (cinc punts)
Productes agrícoles autòctons. (quatre punts)
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Productes artesanals de fabricació pròpia i amb carta d'artesà. (tres punts).
Productes provinents de procediments agrícoles ecològics i productes artesanals de fabricació
pròpia (dos punts).
Altres productes autoritzats per l'Ajuntament. (un punt).
En l'apartat 3 article 7 es preveu que els llocs de venda de cadascun dels mercats que hagin
quedat vacants, seran adjudicats a les persones integrants de la Llista de Reserva pertanyent al
mercat en qüestió, segons l'ordre establert en la mateixa. Això sense perjudici del que estableixen
els articles 7.10 i 7.11 següents.
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Així mateix, l'existència de llocs de venda vacants disponibles per ocupació es posarà en
coneixement de les persones que conformen les diferents Llistes de Reserva sempre
telefònicament, així com mitjançant la resta de mitjans electrònics que les persones que integren
les Llistes de Reserva haguessin assenyalat en la seva sol·licitud. S'utilitzaran altres mitjans en el
cas que així ho sol·liciti expressament la persona interessada.
En el cas d'haver intentat la comunicació infructuosament per tres vegades en dos dies, la
persona sol·licitant a qui s'hagués intentat adjudicar un lloc de venda passarà a l'últim lloc de la
Llista de Reserva, i es procedirà a contactar amb la persona que figuri a continuació en la Llista de
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Reserva del mercat en qüestió.
Les persones de la Llista de Reserva que acceptin l'adjudicació d'un lloc de venda seran
emplaçats perquè en el termini de 5 dies hàbils procedeixin a la presentació de la documentació
necessària per a la formalització de l'autorització recollida en els articles 3 i 8 d'aquestes bases.
De no aportar aquesta documentació en el termini anteriorment assenyalat així com el pagament
de la taxa corresponent, la persona interessada s'ha de tenir per desistida en la seva sol·licitud.
En tot cas, la vigència de la Llista de Reserva finalitza el 31 de desembre de 2019.
En el període que estableix l'article 5.2 de les Bases s'han presentat les següents al·legacions:
D. Juan José Clar Camacho, amb DNI ***5393*-*, en data 18 de març de 2019, va presentar tres
sol·licituds en el Registre General de l'Ajuntament de Calvià:
1.- Amb Registre d'entrada nº 201900000007242, va presentar sol·licitud per la qual exposa que
havent presentat sol·licitud per a la venda a les parades 46a i 47a del Mercat de Peguera, en el
Decret de Batlia amb la relació de sol·licituds apareix com exclòs i la causa d'exclusió és ''
Producte saturat '', tot i que un altre titular ha decidit no renovar la sol·licitud de venda del mateix
producte, i sol·licita que s'admeti la seva sol·licitud de venda al Mercat ja que hi ha una vacant
CAL425050346750A4HH1335D3D1

d'aquest producte per haver desistit de la mateixa i que es doni prioritat a la seva sol·licitud ja que
el sol·licitant era persona autoritzada de l'anterior titular.
2.- Amb Registre d'entrada nº 201900000007243, va presentar sol·licitud per la qual exposa que
havent presentat sol·licitud per a la venda a les parades 124, 125 i 126 del Mercat de Son Ferrer,
al Decret de Batlia amb la relació de sol·licituds, apareix com exclòs i la causa d'exclusió és ''
producte saturat '', tot i que l'anterior titular portava el mateix producte, i sol·licita que s'admeti la
seva sol·licitud de venda al Mercat ja que hi ha una vacant d'aquest producte per haver desistit de
la mateixa i que es doni prioritat a la mateixa ja que el sol·licitant era persona autoritzada de

CSV:

l'anterior titular.
C/. Julià Bujosa Sans, Batle, 1.
Tel. 971 13 91 00
07184 Calvià. Mallorca

https://www.admonline.calvia.com/csv

3.- Amb Registre d'entrada nº 201900000007246, va presentar sol·licitud per la qual exposa que
havent presentat sol·licitud per a la venda en el Mercat de Santa Ponça, en el Decret de Batlia
amb la relació de sol·licituds apareix com exclòs i la causa d'exclusió és ''Producte saturat'', i
sol·licita que es reconsiderin si les causes d'exclusió es troben actualitzades.
Pel que fa a les al·legacions presentades, cal posar de manifest el següent:
PRIMER.- Que l'article 7.1 de les Bases reguladores de l'adjudicació de les autoritzacions per a
l'exercici de la venda ambulant o no sedentària en els mercats tradicionals periòdics de Calvià per
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a la temporada 2019, estableix que un cop finalitzat el termini de deu dies indicat en la clàusula
5.2, mitjançant resolució de l'Ajuntament, es resoldran les possibles reclamacions, alhora que
s'aprovarà, per a cada mercat, el llistat de sol·licituds per a l'obtenció de nova autorització
admeses definitivament amb indicació dels possibles recursos que procedeixin contra la mateixa, i
que passarà a denominar-se Llista de Reserva per a cada mercat en qüestió. Segons l'apartat 2
del mateix article, les persones que conformen la llista de reserva de cada un dels mercats vindran
a ordenades d'acord amb una sèrie de criteris, els quals s'estableixen en aquest apartat.
SEGON.- Per la seva banda, l'article 7.3 disposa que els llocs de venda de cada un dels mercats
objecte de la present convocatòria que hagin quedat vacants, seran adjudicats a les persones
integrants de la Llista de Reserva. Això sense perjudici del que estableixen els articles 7.10 i 7.11
següents.
TERCER.- L'article 7.11 disposa que en cas de vacants i renúncies l'Ajuntament podrà triar
entre cobrir-la amb la persona que correspongui per torn de la Llista de Reserva, o deixar-la
sense adjudicar.
QUART.- Per la seva banda, l'article 9.2 estableix que ''La Batlia podrà establir els «sectors» o
«zones» que consideri més convenients per a la millor gestió del Mercat, així com declarar, en
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qualsevol moment i per a noves autoritzacions, el mercat saturat de determinats productes''.
A aquests efectes, per a la temporada 2019 s'estableixen les següents saturacions de productes
a l'efecte d'autorització de noves sol·licituds per a l'exercici de la venda ambulant:
a) Mercat de Son Ferrer: TÈXTIL: roba de carrer, roba interior., ALIMENTACIÓ: fruites, verdures,
carns a l'ast. MARROQUINERIA.
b) Mercat de Calvià: MARROQUINERIA.
c) Mercat de Peguera: TÈXTIL: roba de carrer, roba interior, ALIMENTACIÓ: xarcuteria, carns a
l'ast, fruita i verdura. JOIERIA I COMPLEMENTS: ulleres. MARROQUINERIA.
d) Mercat de Santa Ponça: MARROQUINERIA, TÈXTIL: roba de carrer, roba interior,
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CINQUÈ.- Per tant, procedeix desestimar les al·legacions presentades per D. Juan José Clar
Camacho, sense perjudici que, en virtut del que estableix l'article 7.11 de les Bases, es dicti
resolució de l’Ajuntament per la qual es decideixi cobrir les places vacants amb la persona que
correspongui per torn de la Llista de Reserva.
És per tot el que s'ha apuntat, vist l'informe de la tècnic de Comerç de data 1 d'abril de 2019 i
d'acord amb les competències que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim
local, el Reglament de Mercats de l'Ajuntament de Calvià, així com la resta de legislació aplicable
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en matèria local i de regulació comercial, es dicta la següent
RESOLUCIÓ
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per D. Juan José Clar Camacho, sense
perjudici que, en virtut del que estableix l'article 7.11 de les Bases, es dicti resolució de
l’Ajuntament per la qual es decideixi cobrir les places vacants amb la persona que correspongués
per torn de la Llista de Reserva.
SEGON.- Aprovar la relació de sol·licitants de nova autorització que constitueixen la llista de
reserva de parades en els mercats tradicionals periòdics de venda ambulant o no sedentària de
Calvià per a la temporada 2019 que figura com Annex I d'aquesta Resolució, la llista definitiva de
noves sol·licituds excloses s'adjunta a aquesta resolució com a Annex II i la llista definitiva de
sol·licituds presentades fora de termini com a Annex III.
TERCER.- Ordenar la publicació d'aquest Decret en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Calvià
(Carrer Julià Bujosa Sans Batle 1, 07184 Calvià) ia la pàgina web de l'esmentat
Ajuntament(www.calvia.com).
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter
CAL425050346750A4HH1335D3D1

potestatiu, recurs de reposició davant del 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 des de l'endemà de la recepció
de la present notificació, no podent, en aquest cas, interposar recurs contenciós-administratiu fins
que s'hagi resolt expressament el de reposició o s'hagi produït la desestimació presumpta.
El recurs de reposició s'haurà de presentar al 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, des de l'endemà de la
seva interposició, i en aquest cas quedarà oberta la via contenciosa administrativa.
Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós-

CSV:

administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 123 anteriorment esmentat, i als articles 45 i
C/. Julià Bujosa Sans, Batle, 1.
Tel. 971 13 91 00
07184 Calvià. Mallorca

https://www.admonline.calvia.com/csv

següents de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu dels de Palma de Mallorca en el termini de dos
mesos, des de l'endemà de la recepció de la present notificació. Això sense perjudici de qualsevol
altre recurs o acció que s'estimi pertinent.
Calvià,
El Tinent de Batle delegat d'Urbanisme,
Economia i Comerç

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

(P.D. 6 de juliol de 2018)
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Signat: Marcos Pecos Quintans
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ANNEX I: LLISTA DE RESERVA DE SOL·LICITUDS EN TERMINI DE MERCATS TRADICIONS
PERIÒDICS DE CALVIÀ 2019
MERCAT DE CALVIÀ
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PUNTUACIO

MARIA AVELLA CAIMARI

6

MARIA DEL PILAR GARCIA SANCHEZ

2

JÜRGEN ELSEN

0

JIAN LUO

0

MATY NDOUR

0

LOVELY CAFE BOUTIQUE

0

ABDERRAHMANE OUCHENE

MERCAT DE SANTA PONÇA
PUNTUACIO

NOM I LLINATGES

5

ADAMA GUEYE GUEYE

2

JÜRGEN ELSEN

0

JIAN LUO

0

BAZAAR CALVIANER SL

0

MARYAN MELEN

0

REMEDIOS AMAYA FLORES

MERCAT DE PEGUERA
PUNTUACIO

CAL425050346750A4HH1335D3D1
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NOM I LLINATGES

11

NOM I LLINATGES

2

JÜRGEN ELSEN

2

PAMBOLLIBRES SL

2

JANA HRITZ

0

AÏDA NIANO

0

MARIA REMEDIOS SANTIAGO AGUILERA

0

BAZAAR CALVIANER SL

0

JUAN GORRETA CORTES

0

IBRAHIMA NDIAYE

0

TOUTY DIAW

0

ABDERRAHMANE OUCHENE

0

REMEDIOS AMAYA FLORES

MERCAT DE SON FERRER
PUNTUACIO

NOM I LLINATGES

5

ADAMA GUEYE GUEYE

5

WERNER PAUL WIEDEMANN

2

JÜRGEN ELSEN

0

JIAN LUO

0

RAMON MONTERO FERNANDEZ
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ANNEX II: LLISTA DE RESERVA DE SOL·LICITUDS EN TERMINI DE MERCATS
TRADICIONALS PERIÒDICS DE CALVIÀ 2019 EXCLOSOS / PRODUCTE SATURAT
MERCAT DE CALVIÀ
PUNTUACIO
0

MERCAT DE SANTA PONÇA
PUNTUACIO
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NOM I LLINATGES

0

JUAN JOSE CLAR CAMACHO

0

MALICK SEW FALL

0

MOR DIOP

0

PAULA MARIA CLAR CAMACHO

0

MELEYE SYLLA

0

HICHAM BENMADANI

0

MDAYE DIAGNE

0

MOUSTAPHA DIOP

5

PIEDAD VARGAS UTRERA

0

REDOUANE CHENTOUF SOUSSI

MERCAT DE PEGUERA
PUNTUACIO
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NOM I LLINATGES
REDOUANE CHENTOUF SOUSSI

NOM I LLINATGES

0

JUAN JOSE CLAR CAMACHO

6

MARIA DEL PILAR GARCIA SANCHEZ

0

GHEORGHE COTOFANA

0

CHEIKH TIDIANE SARR

0

NDOFFENE FAYE

0

TEODOR DAMIAN

0

SARR MBENGUE CHEIKH

0

MAHMADANE KEBE NDIAYE

0

ABDOULAYE SIBY KAMARA

0

HICHAM BENMADANI

0

REDOUANE CHENTOUF SOUSSI

0

TALLA MBENGUE

0

MOCTAR MBOP MBENGUE

MERCAT DE SON FERRER
PUNTUACIO

NOM I LLINATGES

0

JUAN JOSE CLAR CAMACHO

0

MELEYE SYLLA

0

TEODOR DAMIAN

0

MALICK SOW FALL
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ANNEX III: LLISTA DE SOL·LICITUDS FORA DE TERMINI DE MERCATS TRADICIONALS
PERIÒDICS DE CALVIÀ 2019
ADMESOS EN LLISTA DE RESERVA
MERCAT DE CALVIÀ
N. REGISTRE
36178

NOM I LLINATGES
LIVIA KULLAKOVA
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MERCAT DE PEGUERA
N. REGISTRE

NOM I LLINATGES

33417

MARTINA KETELHUT

33459

LUIS REMIGIO CABASCANGO CACHIGUANGO

35660

MALVA ROCA VAQUER

5046

VICTOR IGNACIO ERAZO LOPEZ

MERCAT DE SON FERRER
N. REGISTRE
34487

NOM I LLINATGES
ANTONIO MATAS BAUZA

MERCAT DE SANTA PONÇA
N. REGISTRE

NOM I LLINATGES

35246

CLAUDIA KABBE

35250

TORSTEN DURR

EXCLOSOS / PRODUCTE SATURAT
MERCAT DE PEGUERA
N. REGISTRE
36170

NOM I LLINATGES
LIVIA KULLAKOVA
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MERCAT DE SON FERRER
N. REGISTRE

NOM I LLINATGES

34882

ABDOU RAHAMANE BALDE

34939

CONSUELO CORTES GORRETA

36175

LIVIA KULLAKOVA

3905

BARTOLOME CRESPI CAÑELLAS

MERCAT DE SANTA PONÇA
N. REGISTRE
36177

NOM I LLINATGES
LIVIA KULLAKOVA

C/. Julià Bujosa Sans, Batle, 1.
Tel. 971 13 91 00
07184 Calvià. Mallorca

