
 

 

DECRET DE LA REGIDORIA D´URBANISME I ACTIVITATS 

 

ASSUMPTE: ADMISSIÓ SOL·LICITANTS AL MERCAT ECOLÒGIC I 

ARTESANAL DEL NUCLI URBÀ DE SANT JOSEP DE SA TALAIA. 

 

Amb  relació al Mercat ecològic i d’artesania tradicional emplaçat al nucli urbà 

del poble de Sant Josep per a l’any 2018, l’AODL en dinamització empresarial 

de l’Ajuntament ha emès el següent informe motivant l’admissió de nous 

sol·licitants: 

 

“INFORME: ADMISSIÓ NOUS SOL.LICITANTS MERCAT ECOLÒGIC I 

ARTESANAL DE SANT JOSEP DE SA TALAIA 

Dintre de les  estratègies encaminades a dinamitzar el comerç del nucli urbà de 

Sant Josep de sa Talaia i a contribuir al desenvolupament econòmic, social i 

cultural, en data 10 de maig de 2018,  es varen publicar les bases de la II edició 

del  Mercat ecològic i d’artesania de Sant Josep de sa Talaia. 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es va dictar l’ 01.06.2018 el 

Decret amb la llista de sol·licitants admesos. 

Amb dates posteriors, s’han presentat sol·licituds d’interessats en participar en 

el Mercat, responent tots ells  al seu esperit inicial i que compleixen amb els 

requisits establerts amb les bases que ho regulen per ser adjudicataris d'una 

parada de venda. 

D’acord amb les bases que han estat aprovades per regular el Mercat, al punt 

9. Distribució i configuració de les parades, i al punt 9.3, s’estableix que: 

“El número, disponibilitat i la natura dels productes oferts a les parades dels llocs establerts 

en el Mercat es podrà modificar segons el criteri de l’Ajuntament de Sant Josep, una 

vegada s’hagin estudiat les possibilitats pertinents. La distribució de les parades serà 

acordada per l’Ajuntament.” 



Com a Agent de Desenvolupament Local en dinamització del teixit empresarial 

de l’Ajuntament, i atès que, a més, al llarg del termini de funcionament de la I 

edició del mercat hi va haver molts sol·licitants que van voler participar-hi  i que, 

com responien a l’esperit inicial del mercat, es va admetre la seva participació 

mitjançant decrets, es valora positivament l’admissió dels nous sol·licitants 

relacionats amb aquest informe, ja que: 

- L’ampliació de parades de venda ajuda a fomentar activitats 

econòmiques desestacionalitzadores i a promoure nous models de 

negoci que no basin la seva activitat en el turisme de sol i platja. 

 

- Es dona a conèixer el comerç i la riquesa del conjunt del municipi a 

visitants, activitat que es pot gaudir tot l'any. Així doncs, es tracta d’una 

una iniciativa per desestacionalitzar el turisme. 

 

SOL.LICITANTS 

                              2018-E-RC-9647   MARTA FOFI 

 2018-E-RC-9102  SILVIA HERRERA PALMERO 

                              2018-E-RC-8710   EVA VILAVELLA ESTEVE 

                              2018-E-RC-8707   MONTSE ESTEVE GARCÍA 

                      2018-E-RC-8434   HACIENDA AGRÍCOLA CÉSAR S.A. 

 

Els mercats són i han estat sempre un espai de referència econòmica dels 

municipis, i incorporar noves parades de venda pot donar un fort impuls a la 

dinamització del mercat i oferir una major oferta comercial que, a més, 

complementi la del nucli urbà on es troba ubicat. 

 

 

Sant Josep de sa Talaia, 11 de juliol de 2018.  

Agent d’Ocupació I Desenvolupament Local. Maria Nieves Jiménez Bonet” 

En vista de l’anterior, RESOLC: 

https://gestiona-08.espublico.com/?x=iXGRYKvcVLj376CHvX1NVZktwzDSOBsk5a5NL3I8xkEg88Cgdy7foWCfI8c-CmmqDDuvosviGtuSHZOdKSZYWdF18JdXv9eeGcAqpNXCSRHDFz1sSbG7eBGvK**8YKN3OaAMTkDUpHM
https://gestiona-08.espublico.com/?x=iXGRYKvcVLj376CHvX1NVZktwzDSOBskRQiNyqdWXKEnJAdwjEBh4pazrfghHokAnOezzjXgzvhsss4*-xpp07aYuWIFDYjRdRqkEx1bc9j1Q2ZIRrNyICmZElcvT78DRWVzq8qG8Ao
https://gestiona-08.espublico.com/?x=iXGRYKvcVLj376CHvX1NVZktwzDSOBskRQiNyqdWXKEnJAdwjEBh4pazrfghHokAuIZaCcGF7ilSYjFYQS6xcC1LG6Z5dOasPycfLug6b87xbD7voF2*J4dsXETdM2FsoxVelJhGiAI
https://gestiona-08.espublico.com/?x=iXGRYKvcVLj376CHvX1NVZktwzDSOBsk5a5NL3I8xkEg88Cgdy7foWCfI8c-CmmqHn2soyDimrvu*yVbMh6BNleonLug1n2Vmcl7cC*sxXOudMhFFuHCi4ZW3EwPkIX3E2ROZwmfevc


 

PRIMER .- ADMETRE  els següents sol·licitants,  que hauran de complir amb 

les obligacions d'organització i  funcionament establertes en les bases del 

mercat artesanal i les directrius de l’Ajuntament: 

  2018-E-RC-9647   MARTA FOFI 

   2018-E-RC-9102  SILVIA HERRERA PALMERO 45789558P 

   2018-E-RC-8710   EVA VILAVELLA ESTEVE 46579403X 

   2018-E-RC-8707   MONTSERRAT ESTEVE GARCÍA 3776845J 

   2018-E-RC8434    HACIENDA AGRÍCOLA CÉSAR S.A. A87313193 

 

SEGON.- PUBLICAR aquest acord a la pàgina web municipal i al tauler 

d’anuncis municipal. 

 

 

 

EL REGIDOR D´ACTIVITATS,          

                  (per delegació D. 969/16, de l´1/06/2016)                      

Sant Josep de sa Talaia, document signat electrònicament al marge.  

https://gestiona-08.espublico.com/?x=iXGRYKvcVLj376CHvX1NVZktwzDSOBsk5a5NL3I8xkEg88Cgdy7foWCfI8c-CmmqDDuvosviGtuSHZOdKSZYWdF18JdXv9eeGcAqpNXCSRHDFz1sSbG7eBGvK**8YKN3OaAMTkDUpHM
https://gestiona-08.espublico.com/?x=iXGRYKvcVLj376CHvX1NVZktwzDSOBskRQiNyqdWXKEnJAdwjEBh4pazrfghHokAnOezzjXgzvhsss4*-xpp07aYuWIFDYjRdRqkEx1bc9j1Q2ZIRrNyICmZElcvT78DRWVzq8qG8Ao
https://gestiona-08.espublico.com/?x=iXGRYKvcVLj376CHvX1NVZktwzDSOBskRQiNyqdWXKEnJAdwjEBh4pazrfghHokAuIZaCcGF7ilSYjFYQS6xcC1LG6Z5dOasPycfLug6b87xbD7voF2*J4dsXETdM2FsoxVelJhGiAI
https://gestiona-08.espublico.com/?x=iXGRYKvcVLj376CHvX1NVZktwzDSOBsk5a5NL3I8xkEg88Cgdy7foWCfI8c-CmmqHn2soyDimrvu*yVbMh6BNleonLug1n2Vmcl7cC*sxXOudMhFFuHCi4ZW3EwPkIX3E2ROZwmfevc
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