
 

DEPARTAMENT D’ESPAI PÚBLIC – C/. Energia 97-101 08940 – Cornellà de Llobregat 

 

Departament d’Espai Públic 
C/. Mossén Jacint Verdaguer, s/nº 
08940-CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
NIF : P-0807200A 

 

 

 
E D I C T E 

 
El Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada el dia  27 de gener 
de 2021, va acordar entre d’altres, aprovar inicialment els projectes d’obres següents: 
 

 “Obres ordinàries de reforma per l'adeqüació del local de l'Avinguda Baix 
Llobregat 9-11-13 per a la implantació d'una activitat vinculada amb l'àmbit 
associatiu tipus Esplai Juvenil (Vol i Vol)” amb un pressupost estimat de 
420.749,11 €(IVA no inclòs) i 509.106,42 €(IVA inclòs). 

 
 “Obres ordinàries de reforma per la instal·lació d’una caldera de biomassa al 

Complex acuàtic i esportiu de Can Mercader de Cornellà de Llobregat” amb un 
pressupost estimat de 224.767,51€ (IVA no inclòs) i  de 271.968,69€ (IVA 
inclòs). 

 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió 
celebrada el dia  22 de gener de 2021, va acordar entre d’altres, aprovar inicialment el 
projecte d’obra següent: 

 

 “Obres ordinàries de reforma per la substitució de la gespa artificial del Camp de 
Futbol Almeda de Cornellà de Llobregat” amb un pressupost estimat de 
219.347,44€ (IVA no inclòs) i  de 265.410,40€ (IVA inclòs). 

 
Sotmetre l’aprovació dels esmentats projectes a informació pública 
mitjançant inserció d’edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, pel període de trenta dies, així com al 
Butlletí d’Informació Municipal i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, per tal 
que les persones que es considerin interessades puguin efectuar les 
al·legacions, reclamacions i/o suggeriments que estimin convenients. 
 
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagin presentat al·legacions, 
reclamacions i/o suggeriments que suposin modificacions als projectes, 
aquests s’entendran definitivament aprovats. 
 

 
L’Alcalde 
Per delegació de firma segons Decret núm. 2711/19 de 16/07/19 
La Cap d’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i Adm. Espai Públic 
Sig: Sra. Carme Costafreda Roda 
 
 
Cornellà de Llobregat, 28 de gener de 2021 
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