
              
ANUNCI

ASSUMPTE:  AMPLIACIÓ  DE  LA  LLISTA  D’ADJUDICACIONS  I  DISTRIBUCIÓ 
DEFINITIVA  DE  LES  PARADES  DE  VENDA  TEMPORAL  AL  MERCAT 
ARTESANAL/HIPPY DE PLATJA D’EN BOSSA ALS CARRERS RUDA I BRUC PER 
L’ANY 2018.

Vistes les bases per a l’autorització de la instal·lació d’un mercat artesanal/hippy als 
carrers  Ruda  i  Bruc a  la  Platja  d’en Bossa l’estiu  de 2018,  aprovades per  Decret 
d’Urbanisme i Activitats en data 04 de abril de 2018. 

Vist que és d’interès públic ampliar una parada de venda més, i que hi ha parades de 
venda vacants per adjudicar.
 
Vista la documentació acreditativa d’estar al corrent amb l'Agència Tributària,  aportada 
per les persones sol·licitants excloses de l'adjudicació, per no acreditar trobar-se al 
corrent amb l'Agència Tributària en el Decret 2018-0725 de la Regidoria de Activitats 
de data 26/04/2018, següents.

 REGISTRE D’ENTRADA :Núm. 6233 presentada per  ............................  amb 
NIE: X6903307H. Adjunta certificat de estar al corrent amb l’Agència Tributària.

 REGISTRE D’ENTRADA:  NÚM.  6266  presentada  per  ..........................  amb 
NIE: X1299540V. Adjunta certificat de estar al corrent amb l’Agència Tributària.

 REGISTRE D´ENTRADA:  Núm.  6389  presentada per  ...........................  amb 
NIE: Y3404310W. Adjunta certificat de estar al corrent amb l’Agència Tributària.

 REGISTRE  D´ENTRADA:  Núm.7709  presentada  per  ..........................  amb 
DNI:46790550V. Adjunta certificat de estar al corrent amb l’Agència Tributaria.  

 REGISTRE D´ENTRADA:  Núm.  5767  presentada per  ...........................  amb 
NIE:X5223802L. Adjunta certificat de estar al corrent amb l’Agència Tributària.

 REGISTRE D´ENTRADA: Núm. 6176 presentada per .............................  amb 
NIE:Y1781386G. Adjunta certificat de estar al corrent amb l’Agència Tributària.

 REGISTRE D´ENTRADA: Núm. 6541 presentada per ............................... amb 
DNI:44993822A. Adjunta certificat de estar al corrent amb l’Agència Tributària.

 REGISTRE D´ENTRADA: Núm. 6396 presentada per .............................. amb 
NIE:X7371457A. Adjunta certificat de estar al corrent amb l’Agència Tributària.

 REGISTRE D´ENTRADA: Núm.6083 presentada per ...................................amb 
NIE:Y2447259G. Adjunta certificat de estar al corrent amb l’Agència Tributària.

 REGISTRE D´ENTRADA:Núm.7027 presentada per ................................  amb 
DNI:50621782R. Adjunta certificat de estar al corrent amb l’Agència Tributària.
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 REGISTRE D´ENTRADA: Núm. 5747 presentada per .............................. amb 
DNI:71254673Y. Adjunta certificat de estar al corrent amb l’Agència Tributària.

     
 REGISTRE D´ENTRADA: Núm.6398 presentada per ..............................  amb 

NIE:Y4085696J. Adjunta certificat de estar al corrent amb l’Agència Tributària.

 REGISTRE D´ENTRADA: Núm.7874 presentada per ..............................  amb 
DNI:41450962V. Adjunta certificat de estar al corrent amb l’Agència Tributària.

RESOLC:

PRIMER.- L’ adjudicació temporal a els esmentats, d’una parada de venda temporal en 
el mercat artesanal/hippy de Platja d’en Bossa als carrers Ruda i Bruc, per l’any 2018, 
per reunir los requisits exigides en les bases per a l’autorització de la instal·lació del 
mercat.

SEGON.- Assignar un lloc al mercat als números de parada indicada: 

La periodicitat  del  funcionament  del  mercat  serà  diària,  amb un horari  des  de les 
18:00h. fins a les 00:00h. i des la data del decret, fins al 14 d’octubre de 2018, ambdós 
inclosos.

12.- NIE: Y3404310W DIA LLIURE: DIMARTS
Cartelleria i imatges, bijuteria i 

            complements.

14.-     DNI:46790550V   DIA LLIURE: SENSE DIA 
            Cinta de flors i plomes per pèl
            artesanes, treballs de alpaca amb 
            pedres i bijuteria.

25- NIE:Y4085696J DIA LLIURE: DIJOUS
Patchy circus, roba, bosses i bijuteria.

26.-     NIE:X5223802L DIALLIURE:DIJOUS
Bijuteria i complements en general

29.-     NIE:Y1781386G DIA LLIURE: DILLUNS
Polseres, collars, pendents, pareos i
roba de dona

34.-     NIE:X1299540V  DIA LLIURE: DIMECRES
           Figures de fuste africanes i pareos.

36.-     NIE:X7371457A                  DIA LLIURE: DIMARTS
           Collarets, polseres, ossos, 
           pedres, bosses, pantalons, 
           samarretes figures

38.-     NIE:Y2447259G DIA LLIURE: DIMECRES
           Bijuteria, macramé, piercings,
           roba dona artesanal pintada a ma, 
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           bijuteria plata.

41.-    DNI:41450962V DIA LLIURE: DIMARTS 
  Cinturons de pedreria artesanals i vestits

eivissencs

42.-    DNI:71254673Y DIA LLIURE: DISSABTE
          Bijuteria i nines artesanals  

50.- NIE:X6903307H DIA LLIURE: SENSE DIA
Bolssos,carteres, cinturos de cuir, polseres
I màscares.

53.- DNI:44993822A DIA LLIURE: DILLUNS
Bijuteria, polseres, cuir trenes, plomes i
flors.Penjols de fuste i vestits.

54.- DNI:50621782R DIA LLIURE:DILLUNS
Bijuteria.

  
TERCER.- Justificant pagament:

a) Justificar Acreditació que s’està donat d’alta en l’epígraf corresponent de l'impost 
d'activitats econòmiques i  estar  al  corrent  en el  pagament de la  tarifa o,  si  escau, 
d'estar  exempts.  Estar  donat  d'alta  en el  cens d'obligats  tributaris  o,  si  és  el  cas, 
compromís de donar-se d’alta a la Seguretat Social i Activitats econòmiques en data , 
29 de maig, i presentar-se abans del dia 10 de juny de 2018, en el ajuntament.

b)Justificant de pagament de l’import a satisfer (252,00 euros)1, i presentar-se abans 
del dia 10 de juny de 2018, en el ajuntament.

QUART.- Publicar  aquesta  resolució  a  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament  i  al  taulell 
d’anuncis municipal.

Ho mana i signa el Sr. Regidor delegat d’Urbanisme i Activitats, a Sant Josep de sa 
Talaia, en la data que figura firmat al marge.
   

1 1. Accedir a la web municipal: www.santjosep.org
  2. Polsar a la dreta: "pagaments online de tributs" "autoliquidacions"
  3. Polsar  “autoliquidació "ocupació de via pública"
  4. Escriure NIF o NIE i resta de dades del titular de la concessió 
  5. Escriure concepte: "mercadet artesanal Platja d’en Bossa"
  6. Especificar metres quadrats:  5   

7. Apareixerà import por defecte (300 euros) posar manualment 252,00 euros. 
 8. Polsar guardar i imprimir
  9. Pagar la taxa a qualsevol dels llocs indicats al full. 
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