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ANUNCI

L’Alcalde de l’Ajuntament de Molins de Rei, Xavi Paz Penche, mitjançant decret número 
380  de data 23 de febrer de 2023, ha resolt:

“Primer.- Convocar la celebració del sorteig per a l’adjudicació de les 
corresponents llicències d’ocupació temporal del domini públic mitjançant 
la instal·lació a la via pública de casetes de venda de productes 
pirotècnics – any 2023, pel dia 3 de març de 2023, a les 10:00 hores a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament de Molins de Rei (Plaça Catalunya, 1, de 
Molins de Rei).

Segon.- Informar a les parts interessades que, prèviament a la data de la 
celebració del sorteig esmentat al darrer dispositiu, es publicarà el llistat 
definitiu de sol·licituds admeses que podran participar en el mencionat 
sorteig, mitjançant el corresponent anunci a la pàgina web municipal.

Tercer.- Informar i advertir de nou a les parts interessades que finalment puguin 
participar en el sorteig esmentat al dispositiu primer que, d’acord amb les 
bases aprovades a tal efecte, si no hi són presents presencialment o amb 
el corresponent representat acreditat durant la celebració dels diferents 
sorteigs que es celebraran en el marc del sorteig previst al dispositiu 
primer, no podran materialitzar cap renúncia a efectes d’escollir lloc-
emplaçament si esdevenen guanyadors en més d’un sorteig dels quatre 
que es celebraran per a cada lloc-emplaçament determinat.

Quart.- Publicar el contingut del present Decret d’alcaldia mitjançant el 
corresponent anunci a la pàgina web municipal i així informar a les parts 
interessades del procediment administratiu (8/2022/BACON).”

Molins de Rei,

Contra el present Decret d’alcaldia no es pot interposar cap recurs, ja que es tracta d’un 
acte de tràmit que no decideix directament o indirectament el fons de l’assumpte, no 
determina la impossibilitat de continuar el procediment i no produeix indefensió ni 
perjudici irreparable a drets i interessos legítims, segons l’article 112 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'Alcalde
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Xavi Paz Penche
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