Havent-se resolt mitjançant Acord de Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2022 la llista
definitiva per la concessió de parades en el mercat nocturn en temproada turística 2022, es
publica aquest per al seu general coneixement.
“RESOLUCIÓ
PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS GENERALS, CEMENTIRI MUNICIPAL,
MERCAT PORT DE POLLENÇA I FESTES PORT DE POLLENÇA I DELEGACIÓ ESPECIAL DE
PORT DE POLLENÇA
Vist l’informe emés en data 2.05.2022 pel Departament de Mercats respecte la comprovació de la
documentació presentada per part dels interessats que conformen la llista provisional en el termini
concedit a dit efecte, termini que finalitzà el passat dia 28.04.2021, detallant les persones que han
presentat conrrectament la documentació en temini, així com també les persones que han deixat
de presentar la documentació establerta.
Pels motius abans exposats, als efectes establerts a la base 8ª, apartat 5, de la base 9ª de les
bases reguladores del present procediment, en relació als articles 2, 6, 12 i 29 de l’ordenança
municipal sobre la venda ambulant als mercats del terme municipal de Pollença, i en virtud de
l’establert a la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears, es considera venda
ambulant la que s’efetua fora d’establiment comercial permanent, amb ocupació d’instal·lacions
desmuntables, transformable o mòbils, i que serà exercida a les parades i emplaçaments
assenyalats expressament en les autoritzacions municipals en les dates i durant el temps que es
determini en aquestes bases, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent ACORD:
Primer.- Concedir les autoritzacions que tot seguit es relacionen per la llista definitiva de persones
autoritzades, atenent els requisits particulars establerts en els bases reguladores, perque durant la
temporada turística 2022, ocupin un trast del mercat nocturn a l’emplaçament situal al Passeig
Anglada Camarasa el dimarts, dijous i divendres comprensius del 1 de juny al 30 de setembre de
2022 amb l’horari de 19.00 a 24.00 hores, i per la venda de productes que a continuació es
detallen:

PRODUCTE
NOM INTERESAT
1

M. CRISTINA SERNA DARTIGUELONGUE

MOSAICS

2

CARLOS ALBERTO AUTORD

JOCS I ENTRETENIMENTS

3

SILVIA ALEJANDRA SOSA BALLE

CERA

4

KILIAN BERMUDEZ BAUTISTA

OBJECTES DECORATS

5

LORETTA GABRIELA CORA REGO

OBJECTES DECORATS

6

MARIA BERNIER GARCIA

BIJUTERIA

7

CAROLINA INGRID CONCHA FERNANDEZ

OBJECTES ESMALTATS

8

MARIA CARLOTA MENSUA DE FRUTOS

CERÀMICA
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TEMPORADA TURÍSTICA 2022.

9

ABDERREZAK TIMSI AIT-ALIK

CERÀMICA

10

EMILIANO TRENCHI MADAU

ARGENTERIA

11

DANIEL ALEJO RAMONDINO

OBJECTES DECORATS

12

MARIANA LAURA TAY GURY

TEIXITS

13

CAROLINA COPQUIN ISSAHAROFF

ESMALTS

14

JUAN RUIZ PINO

CERÀMICA

15

SANTIAGO JUAN CEÑAL GARCIA

BIJUTERIA

16

LAURA GONZALEZ ISERN

ENQUADERNACIONS

17

MONICA DABBENE

FILADORA

Segon.- No incloure a la llista definitiva de persones admeses, per no haver presentat la
documentació requerida en el termini concedit a dit efecte, conforme la base 8ª de les bases
reguladores del procediment, els següents interessats:
Sr. Luis Romeo Torres Caggiano
Sra. Sandra Tarrago Guerra
Sra. Maria del Carmen Imbachi Ochoa
Tercer.- Vist que no hi ha llista d’espera amb persones interessades que complesquin els
requisits, les places anteriorment denegades, quedaran vacants.
Quart.- Aquesta autorització es discrecional, revocable, personal i intransmissible, es concedeix
exclusivament per a la venda dels productes que es descriuen, i està condicionada al permanent
compliments dels requisits que n’han possibilitat l’atorgament. Les persones autoritzades per
vendre en aquests mercats han de complir, a més de les obligacions que es derivin d’aquestes
bases, de la normativa general aplicalbe i l’específica del producte que posen a la venda, les
següents:
1.- Complir amb les normes sanitàries establertes pel Ministeri de Sanitat, segons el producte pel
qual ha rebut l’autorització.

3.- El/la titular de l’autorització assumeix la total responsabilitat pels danys, desperfectes o
deterioracions que es causin a les pròpies instal·lacions com a conseqüència de culpta o
negligència per part d’ell.
4.- Exhibit per al públic i per a les autoritats que realitzin actuacions inspectores, en forma
fàcilment visible, l’autorització municipal i una adreça per a la recepció de les possibles
reclamacions durant l’exercici de l’activitat.
5.- Els productes a vendre han de coincidir amb els presentats en el moment de la concessió
d’autoritzacions de venda; queda prohibit canviar els productes a vendre durant la temporada per
a al qual es va autoritzar el lloc i vendre altres articles que no siguin elaborats de forma artesanal.
6.- No llogar, ni cedir, ni permutar, ni traspassar lloc.
7.- Deixar lliure de residus la zona o espai ocupat i la seva àrea d’influència i adoptar mesures
necessàries per evitar que s’embrutin les vies i espais lliures públics.
8.- L’Ajuntamment en cap cas es farà responsable dels danys que es puguin ocasionar per
accident, incendi o robatori en els materials i efectes instal·lats pels participants.
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2.- Tenir les parades muntades i en servei durant els dies i l’horari disposat en el mercat nocturn
de Port de Pollença.

9.- Les autoritzacions de venda al mercat nocturn 2022 no estaran subjectes a l’aplicació de les
taxes degut a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la instal·lació de
llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o d’espai, situats a terrenys d’ús
públic local, aprovada en sessió celebrada el 30 de setembre de 2021.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les persones interessades, donar trasllat del mateix a la Policia
Local, al Departament de Mercats, i a l’Àrea d’Intervenció, als efectes pertinents.”.

Contra aquesta resolució que exhaureix la via administrativa, es poden interposar alternativament
els següents recursos: o bé recurs reposició potestatiu de reposició, a interposar davant la Junta
de Govern Local, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publlicació, o bé
directament recurs contenciòs-administratiu, a interposar davant el Jutjat del ContenciósAdministratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà al de la publicació
d’aquesta resolució; tot això sense perjudici que els interessats puguin interposar aquells altres
recursos que en considerin oportuns.
Pollença, a la data de signatura electrònica
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