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DILIGÈNCIA.- ACTA DE LA MESA D’ADJUDICACIÓ

Identificació de l’expedient

Assumpte: Procediment administratiu per a l’atorgament de llicències d’ocupació 
temporal del domini públic mitjançant la instal·lació a la via pública de 
casetes de venda de productes pirotècnics – any 2023

Número: (8/2022/BACON)

Motivació: Renuncia d’adjudicatari (de l’emplaçament-lloc 1) guanyador i nova proposta 
d’adjudicació al respecte a l’òrgan competent

Data: 8 de març de 2023
Hora: 11:00 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Molins de Rei

1. Es constitueix en acte públic la Mesa d’adjudicació del procediment administratiu 
(8/2022/BACON) per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal del domini 
públic mitjançant la instal·lació a la via pública de casetes de venda de productes 
pirotècnics – any 2023.

2. La Mesa està integrada pels següents membres:

· President:
- Senyor Jordi Pradell Obiols, regidor d’Empresa i Activitats.

· Vocals:
- Senyora Elídia Cerdà Albero, com a delegada de la secretària de la 

corporació.
- Senyor Daniel González Aragón, assessor jurídic municipal.
- Senyora Maria Conejero Beltrán, assessora jurídica municipal.
- Senyora Ana Boix Corona, tècnica municipal d’activitats.

· Secretària:
- Senyora Alexia Raventós Benet, administrativa municipal d’activitats.

3. D’acord amb la celebració i resultat dels diferents sorteigs realitzats el 3 de març de 
2023 per a l’atorgament de les quatre llicències d’ocupació temporal del domini públic 
mitjançant la instal·lació a la via pública de casetes de venda de productes 
pirotècnics – any 2023, el present òrgan va proposar a l’òrgan competent:

Atorgar al senyor  SERGIO MIRALLES JUSTO, la llicència d’ocupació temporal del 
domini públic (Carrer Primer de Maig cantonada carrer Francesc Layret) mitjançant la 
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instal·lació a la via pública de casetes de venda de productes pirotècnics – any 2023, 
d’acord amb les condicions i requisits previstes a les bases aprovades pel Decret 
d’alcaldia número 2065, de data 16 de novembre de 2022, així com de les que se’n 
derivin d’aquestes i de la normativa aplicable.

Atorgar a la mercantil PIROTECNIA LUCAS S.L. la llicència d’ocupació temporal del 
domini públic (Carrer Primer de Maig cantonada carrer Salvador Seguí) mitjançant la 
instal·lació a la via pública de casetes de venda de productes pirotècnics – any 2023, 
d’acord amb les condicions i requisits previstes a les bases aprovades pel Decret 
d’alcaldia número 2065, de data 16 de novembre de 2022, així com de les que se’n 
derivin d’aquestes i de la normativa aplicable.

Atorgar al senyor CARLES CREUS CIVIT, llicència d’ocupació temporal del domini 
públic (Rambla de la Granja cantonada carrer Bruc) mitjançant la instal·lació a la via 
pública de casetes de venda de productes pirotècnics – any 2022, d’acord amb les 
condicions i requisits previstes a les bases aprovades pel Decret d’alcaldia número 
2065, de data 16 de novembre de 2022, així com de les que se’n derivin d’aquestes i 
de la normativa aplicable.

Atorgar al senyor  CARLOS MARTINEZ VILLALONGA, la llicència d’ocupació 
temporal del domini públic (Rambla de la Granja cantonada Passeig Terraplè) 
mitjançant la instal·lació a la via pública de casetes de venda de productes pirotècnics – 
any 2022, d’acord amb les condicions i requisits previstes a les bases aprovades pel  
Decret d’alcaldia número 2065, de data 16 de novembre de 2022, així com de les que 
se’n derivin d’aquestes i de la normativa aplicable.

4. En data 6 de març de 2023 el senyor Sergio Miralles Justo va presentar a 
l’Ajuntament de Molins de Rei instància genèrica on manifesta la renuncia a 
l’emplaçament-lloc 1 (Carrer Primer de Maig cantonada carrer Francesc Layret) on 
ha resultat guanyador.

5. D’acord amb les Bases reguladores de l’atorgament de llicències d’ocupació 
temporal del domini públic mitjançant la instal·lació a la via pública de casetes de 
venda de productes pirotècnics – any 2023, i concretament amb l’apartat 9.4., el 
present òrgan decideix acceptar la darrera renúncia i, d’acord amb l’ordre dels 
resultats del sorteig respecte a l’emplaçament-lloc número 1, proposar a l’òrgan 
competent atorgar al senyor JORDI ORTEGA TOMÁS, la llicència d’ocupació 
temporal del domini públic (Carrer Primer de Maig cantonada carrer Francesc Layret) 
mitjançant la instal·lació a la via pública de caseta de venda de productes pirotècnics 
– any 2023, d’acord amb les condicions i requisits previstes a les bases aprovades 
pel Decret d’alcaldia número 2065, de data 16 de novembre de 2022, així com de les 
que se’n derivin d’aquestes i de la normativa aplicable.

6. Finalment, atès als fets exposats la Mesa d’adjudicació acorda proposar a l’òrgan 
competent:

Primer.- Publicar a la pàgina web del consistori i a l’e-tauler l’acta corresponent a la 
present reunió celebrada per la mesa d’adjudicació del procediment 
administratiu (8/2022/BACON).

Segon.- Atorgar al senyor JORDI ORTEGA TOMÁS, la llicència d’ocupació temporal 
del domini públic (Carrer Primer de Maig cantonada carrer Francesc Layret) 
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mitjançant la instal·lació a la via pública de caseta de venda de productes 
pirotècnics – any 2023, d’acord amb les condicions i requisits previstes a les 
bases aprovades pel Decret d’alcaldia número 2065, de data 16 de novembre 
de 2022, així com de les que se’n derivin d’aquestes i de la normativa 
aplicable.

Tercer.- Informar al senyor JORDI ORTEGA TOMÁS que per a l’atorgament de la 
llicència d’ocupació temporal del domini públic mitjançant la instal·lació a la 
via pública de caseta de venda de productes pirotècnics – any 2023, ha de 
complir amb les condicions i requisits previstes a les bases, i en 
conseqüència, entre d’altres aspectes, ha de presentar al consistori la 
documentació escaient amb la màxima celeritat, com a màxim fins el dia 
31 de maig de 2023 (inclòs), per tal que l’òrgan competent pugui dictar la 
respectiva resolució administrativa, prèvia revisió de les condicions i requisits 
previstes a les bases així com de les que se’n derivin d’aquestes i de la 
normativa aplicable.

Contra la present acta de la Mesa d’adjudicació, al tractar-se d’un acte de tràmit dels 
previstos a l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent al de la seva publicació.

Alternativament, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent al de la seva publicació.

Molins de Rei,

El President, Secretària de la mesa,

La Secretària

08/03/2023  12:08:21

Alexia Raventós Benet

Regidor d'Empresa i Activitats

S/DA 528 de 12/03/2020

08/03/2023  14:25:25

Jordi Pradell Obiolsl
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Vocal, Vocal,

Vocal, Vocal,

Tècnica d'Activitats

08/03/2023 12:28:13

Ana Boix Corona - DNI 73199792S (TCAT)

Assessor Jurídic

08/03/2023  13:22:27

Daniel González Aragón

Assessora Jurídica

08/03/2023 13:28:18

Maria Conejero Beltrán

Cap de Serveis Jurídics

per assignació temporal de funcions

S/DA 493 de 25/03/2022.

08/03/2023  14:14:45

M.Elidia Cerdà Albero
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