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DECRET DE BATLIA D'APROVACIÓ DEL LLISTAT DEFINITIUS DE SOL.LICITUTS ADMESES I
EXCLOSES EN EL PROCEDIMENT DE ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS DE VENDA
AMBULANT, O NO SEDENTÀRIA, EN ELS MERCATS PERIÒDICS I TEMPORALS D'ESTIU DEL
TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ PER A LA TEMPORADA 2021 I DE LES AUTORIZACIONS
D'ACTIVITATS NO COMERCIALS ANNEXES A AQUESTS MERCATS.
ANTECEDENTS DE FET
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PRIMER.- En data 24 de març de 2021, per Decret de Batlia es van aprovar les bases reguladores de
les autoritzacions de venda ambulant o no sedentària en els mercats periòdics i temporals d'estiu. Així
mateix es van aprovar les bases reguladores de les autoritzacions d'activitats no comercials annexes a
aquests mercats
SEGON .- En data 26 de maig de 2021, per Decret de Batlia es van aprovar els llistats provisionals
d'admesos i exclosos, per a la renovació d' autorItzacions de venda ambulant o no sedentària en els
mercats periòdics i temporals d'estiu per a la temporada 2021, el llistat provisional d'admesos i
exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió, per noves autoritzacions i els els llistats provisionals
d'admesos i exclosos de les autoritzacions d'ocupació de via pública amb serveis no comercials, per
a la dinamització dels mercats periòdics i temporals d'estiu, amb indicació dels motius d'exclusió.

Al punt quart de la Resolució de Batlia de data 26/05/2021, es va atorgar, conformitat amb el que es
disposa en l'article 5 de les citades Bases reguladores, un termini de deu dies hàbils,comptats des de
l'endemà a la publicació de la resolució, perquè es procedeixi a l'esmena de les deficiències
assenyalades.
TERCER.- Finalitzat el termini d'esmena atorgat, vist l'informe del Servei de Comerç de data
23/06/2021 i sobre el que es preveu en els articles 6 i 7 de les Bases reguladores de les autoritzacions
de venda ambulant, o no sedentària, en els mercats periòdics i temporals d'estiu del terme municipal
de Calvià (annex I) i en l'article 6 de les Bases reguladores de les autoritzacions d'ocupació de via
pública amb serveis no comercials, per a la dinamització dels mercats periòdics i temporals d'estiu del
terme municipal de Calvià ( annex II), i la resta de normativa aplicable,
RESOLC
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PRIMER.- APROVAR el llistat definitiu d'admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió, per
a la renovació d' autorItzacions de venda ambulant o no sedentària en els mercats periòdics i
temporals d'estiu per a la temporada 2021. ( Annex I).
SEGON.- APROVAR el llistat definitiu de d'admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió,
per noves autoritzacions de de venda ambulant o no sedentària en els mercats periòdics i temporals
d'estiu per a la temporada 2021(Annex II).
TERCER.- APROVAR el llistat definitiu d'admesos i exclosos de les autoritzacions d'ocupació de via
pública amb serveis no comercials, per a la dinamització dels mercats periòdics i temporals d'estiu,
amb indicació dels motius d'exclusió. ( Annex III).
QUART.- ATORGAR, de conformitat amb el que es disposa en l'article 6.2 (renovacions) i 7.4 ( noves
autoritzacions) de les Bases reguladores de las autoritzacions de venda ambulant, o no sedentària,
en els mercats periòdics i temporals d'estiu del terme municipal de Calvià (annex I) i en l'article 5
(annex II) de les Bases reguladores de les autoritzacions d'ocupació de via pública amb serveis no
comercials, per a la dinamització dels mercats periòdics i temporals d'estiu del terme municipal de
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Calvià, un termini de cinc (5) dies hàbils, perquè les persones adjudicatàries procedeixin a la
presentació de la documentació necessària per a la formalització d'aquesta i que figura en l'article
8 d'aquestes bases. Així mateix hauran de justificar el pagament de la taxa corresponent.
Les persones adjudicatàries hauran de presentar la següent documentació:
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1r.- Memòria descriptiva de la mena d'activitat no comercial que s'exercirà. Inclourà
fotografies amb exemples dels serveis oferts.
2n.- Model de parada que s'instal·larà amb descripció dels materials i colors a emprar.
3r.- Fotografia de mida de carnet del titular de la parada (persona física).
4t.- Relació nominal del personal que realitzarà l'activitat no comercial, amb expressió de la
relació laboral existent i aportació de la documentació acreditativa d'aquesta, així com
fotografia de mida de carnet de les citades persones.
Així mateix, de conformitat amb el que s'estableix, tant l'article 6.2 ( procediment de renovació)
com en l'article 7.4 ( procediment de noves autoritzacions) de les Bases, hauran de procedir al
pagament de la taxa corresponent.
QUINT.- ATORGAR, de conformitat amb el que disposa l'article 6.4, de les Bases reguladores de les
autoritzacions d'ocupació de via pública amb serveis no comercials, per a la dinamització dels mercats
periòdics i temporals d'estiu del terme municipal de Calvià ( annex II), un termini de cinc (5) dies
hàbils, perquè les persones adjudicatàries procedeixin a la presentació de la documentació
necessària per a la formalització d'aquesta i que figura en l'article 8 d'aquestes bases. Així mateix
hauran de justificar el pagament de la taxa corresponent.
Les persones adjudicatàries hauran de presentar la següent documentació:

1r.- Memòria descriptiva de la mena d'activitat no comercial que s'exercirà. Inclourà
fotografies amb exemples dels serveis oferts.
2n.- Model de parada que s'instal·larà amb descripció dels materials i colors a emprar.
3r.- Fotografia de mida de carnet del titular de la parada (persona física).
4t.- Relació nominal del personal que realitzarà l'activitat no comercial, amb expressió de la
relació laboral existent i aportació de la documentació acreditativa d'aquesta, així com
fotografia de mida de carnet de les citades persones.
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Així mateix, de conformitat amb el que s'estableix, tant l'article 6.4 de les Bases, hauran de
procedir al pagament de la taxa corresponent.
SEXT.- PUBLICAR la resolució d'aprovació del llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses en el
procediment d'adjudicació de autoritzacions de llocs en els mercats periòdics i temporals d'estiu per a
la temporada 2021 i de les activitats no comercials annexes a aquests mercats, en el Tauler d'anuncis
de l'Ajuntament de Calvià i en la pàgina web municipal.
Calvià,
El Tinent de Batle delegat d'Urbanisme,
Comerç i Activitats
Signat. Marc López Expósito
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ANNEX I: LLISTAT DEFINITIUS D'ADMESOS I EXCLOSOS, AMB INDICACIÓ DELS MOTIUS
D'EXCLUSIÓ, PER A LA RENOVACIÓ DE LES AUTORIZACIONS DE LLOCS DE VENDA
AMBULANT O NO SEDENTÀRIA EN ELS MERCATS PERIÒDICS I TEMPORALS D'ESTIU PER A
LA TEMPORADA 2021.
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1. -PRODUCTES ARTESANS
NOM

MERCAT

1 MIRA PAVLOVIC

SANTA PONÇA

2.-PRODUCTES ARTÍSTICS

MERCAT

1 NIKOLA BRKIC

SANTA PONÇA

2 TIMSI AIT ALIK ABDERRZAK

SANTA PONÇA
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NOM
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ANNEX II: LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS, AMB INDICACIÓ DELS MOTIUS
D'EXCLUSIÓ, PER A NOVES AUTORITZACIONS DE LLOCS DE VENDA AMBULANT O NO
SEDENTÀRIA EN ELS MERCATS PERIÒDICS I TEMPORALS D'ESTIU PER A la TEMPORADA
2021.
1.- PRODUCTES ARTESANS
MERCAT SANTA PONÇA
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NOM
2 LORETTA GABRIELA CORA REGO
3 TANIA MARIA REGO CORA
4 FATIMA MARTINEZ RAMIREZ
5 MARINA SILVINA RAMSEYER
6 TONI TALESKI
7 CAROLINA PERICAS LLOMPART
8 LUIS FDO ALVARO MALDONADO
9 JOSE LUIS SAMPER FNDEZ

MERCAT DE PEGUERA

NOM
1 JOSE ERNESTO CORTEZ MALES

MERCAT PALMANOVA

NOM
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1 MILJANA PAVLOVIC
2 BOULAHIA MAROUANE
3 LUIS ALFONSO ARIAS CAHIGUANGO
4 VERÓNICA ARANDA CALDERÓN
5 GISELA SALORD FONT
6 ALVARO TRICIO BJORCK
7 JUDITH PINO BODAS
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2.- PRODUCTES ARTÍSTICS
MERCAT SANTA PONÇA

NOM
3 XING YANG GUO
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4 MAMADOU ABDOULAYE CAMARA

MERCAT DE PEGUERA

NOM
1 JIANGUAN HUANG
2 CHRISTA ELMER BUCHER

MERCAT DE PALMANOVA

NOM
1 ALBERT ROCA PINA
2 DRITON VILA
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3JOSE LUIS DOMENGE SANCHEZ
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ANNEX III: LLISTAT DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS DE LES AUTORITZACIONS
D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB SERVEIS NO COMERCIALS, PER A la DINAMITZACIÓ DELS
MERCATS PERIÒDICS I TEMPORALS D'ESTIU, AMB INDICACIÓ DELS MOTIUS D'EXCLUSIÓ.
1.- PINTURES CORPORALS
MERCAT SANTA PONÇA

Pot recuperar el document introduint el codi CSV a:

NOMBRE
TERESA CEGLIE

2.- PENTINATS ÈTNICS TRADICIONALS

De conformitat amb l'article 6.3 de les bases reguladores de les autoritzacions d'ocupació de via
pública amb serveis no comercials, per a la dinamització dels mercats periòdics i temporals d'estiu
del terme municipal de Calvià ( annex II), en data 22/06/2021 es va realitzar sorteig. El resultat va
ser el següent:
MERCAT SANTA PONÇA

NOM
1.- DIOR FAYE
2.- NOGAYE THIOUNE
3.- GNILANE SOW LEYE
4.- NDIAYA NIANG
MERCAT DE PEGUERA
NOM
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1.- FATOU SENE
2.- AMINATA MBENGUE
3.- AMIE NDIAYE LO
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MERCAT DE PALMANOVA

NOMBRE
1.- KHADIDIATOU GUEYE
2.- AIDA NIANG
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3.- NENE THIOUNE THIAMMERCAT DE MAGALUF
NOMBRE
1.- NDEYE MAMA DIAHIOU
2.- ALIMATOU BALDE
3.- THIOUNE KHARY

EXCLOSOS

DNI/NIE/CIF
43200075A

MOTIUS D'EXCLUSIÓ
1
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1.- Activitat no comercial no permesa. ( article 11 de les bases reguladores de les autoritzacions
d'ocupació de via publica amb serveis no comercials, per a la dinamització dels mercats periòdics i
temporals del terme municipal de Calvià).

CSV:

C/ de Julià Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 139 100. a/e: calvia@calvia.com

