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EXPEDIENT 1203/2019

ANUNCI

ASSUMPTE:  LLISTA  PROVISONAL  SEGONA  CONVOCATÒRIA 
D’ADJUDICACIONS  PER  A  PARTICIPAR  EN  EL  MERCAT  DE  PRODUCTES 
ECOLÒGICS I D’ARTESANÍA TRADICIONAL DE SANT JOSEP DE SA TALAIA, 
SITUAT EN EL NUCLI URBÀ DEL POBLE DE SANT JOSEP PER A L’ANY 2019.
 
Vist que en data 04 de març de 2019 es varen publicar les bases per a l’adjudicació i 
distribució  de  les  paredes de venda temporal  del  mercat  de  producte  ecològic  i  
d’artesania tradicional de Sant Josep.

Vist que en data 15 de maig de 2019 es va publicar Decret de segona convocatòria 
per a participar en el mercat de producte ecològic i d’artesania tradicional de Sant 
Josep.

S’HA RESOLT:

PRIMER.-  Aprovar  la  llista  provisional  d’  admesos  en  segona  convocatòria  per 
participar al mercat de venda temporal de producte ecològic i d’artesania tradicional 
de Sant Josep situat en el nucli urbà del poble de Sant Josep per a l’any 2019, que a  
continuació es transcriu:

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS     

NRE NIF

2019-E-RC-5643 41448476S

2019-E-RC-5541 X4020403A 

2019-E-RC-5646 11806580J 

2019-E-RC-5596 54878883D 

2019-E-RC-5660 Y3259287V

2019-E-RC-5685 46959690S

SEGON.- Aprovar  la  llista  provisional  d’exclosos  en  segona  convocatòria  per 
participar al mercat de venda temporal de producte ecològic i d’artesania tradicional 
de Sant Josep situat en el nucli urbà del poble de Sant Josep per a l’any 2019, que a  
continuació es transcriu:

LLISTA PROVISIONAL D’EXCLOSOS     
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NRE NIF MOTIU
2019-E-RC-5706 39366283N 1
2019-E-RC-5711 50876572C 1

_____________
Veure relació motius

Relació dels motius d’exclusió:

1. Falta fotocòpia carta d’artesa, carta Mestre artesà o, al seu defecte, sol·licitud 
d’aquesta.

Els interessats disposen d’un termini de 10 dies naturals, a contar a partir del dia 
següent  al  de  la  publicació  d’aquest  anunci  a  la  pagina  web  municipal, 
http://www.santjosep.org,  per  fer  les  esmenes  corresponents  o  aportar  la 
documentació requerida per ser admesos, mitjançant instància dirigida a l’ Alcaldia, 
presentada en les oficines municipals, o per qualsevol dels mitjans que permet la Llei  
de Procediment administratiu 39/2015. Si s’opta per aquesta via, s’haurà de remetre 
còpia  escanejada  de  la  sol·licitud  amb  el  registre  d’entrada  a: 
comerc@santjosep.org. 

TERCER.- Advertir  als  interessats  provisionalment  exclosos  que  transcorregut  el 
termini sense haver efectuat les correccions o aportat la documentació requerida, es 
considerarà que desisteixen de la seva petició.

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

Sant Josep de sa Talia.
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