
Ref.: 2021/2290/1 - Aprovació OBRES DE REURBANITZACIÓ AVDA.REPÚBLICA ARGENTINA
(TRAVESSERA - PISA)

El Ple
El Ple

de data
de fecha 28/04/2021

, va adoptar, entre altres, el següent acord:
, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

La Tinenta d’Alcalde de Presidència, previ dictamen favorable de la Comissió de Presidència i
Economia

Vist l’informe de la Cap de l’Àrea d’Estudis i Actuacions Ambientals Proposa al Ple l’adopció
del següent ACORD:

 Vist el PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AV. REPÚBLICA
ARGENTINA DES DEL CARRER TRAVESSERA FINS LA URB. “PISA” amb un pressupost
de 481.312,68 € (IVA no inclòs) i 582.388,34 € (IVA inclòs) i redactat per l’ enginyer civil Sr.
David Moreno i Pujol de l’empresa CIVILSITE SLP.

 Vist l’informe emès l’arquitecta Coordinadora de la Unitat de Projectes, Sra.
Emma Muñoz Serrano.

 Atès actualment que no existeix consignació pressupostària en el vigent pressupost
de despeses.

 Atès que s’ha tramès la documentació tècnica als Departaments d’Espai Públic,
Medi Ambient, Acció Territorial i Habitatge i Guàrdia Urbana, segons l’acord adoptat en Junta
de Govern Local de data 15 de juny de 2005, mitjançant el qual s’aprova la Instrucció relativa
als tràmits i documents a incorporar en determinants expedients sotmesos a l’aprovació de la
junta de Govern Local i del Ple Municipal.

 Atès el que estableixen els articles 12, 24 i següents, i 34 i següents del Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret núm. 179/95, de 13 de juny,
pel que fa a les obres locals ordinàries, als documents que han d’integrar el projecte, i al
procediment per a la seva aprovació en relació a les obres de conservació i manteniment; els
articles 234 i 235, en relació a les obres locals i al contingut del projecte, respectivament, i 274,
sobre la competència contractual dels Òrgans Locals, del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i els
articles 232 i 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic en quant
a l’elaboració del projecte com a acte previ a l’adjudicació d’unes obres, la classificació de les
obres i el contingut del projecte.



 Atès que l’adopció del present acord, d’acord amb el que s’estableix a l’article 22
ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, és competència
del Ple Municipal.

A C O R D S

Primer.- Aprovar inicialment el PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L’AV.
REPÚBLICA ARGENTINA DES DEL CARRER TRAVESSERA FINS LA URB. “PISA”
amb un pressupost de 481.312,68 € (IVA no inclòs) i 582.388,34 € (IVA inclòs) i redactat per l’
enginyer civil Sr. David Moreno i Pujol de l’empresa CIVILSITE SLP, amb la següent
identificació electrònica:

 Núm. ID: 2108740
 Núm.Hash:

8D0FB48E1B746CF224674275ADB55A0D46D3AA9C73C9DF1EC28B32B06E1AE
B1F258BD2DF3014EC59F24D184CE28FCB26062B251ADA9254171769218BCBA8
EC0E

Segon.- Sotmetre l’aprovació de l ’esmentat projecte 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 al projecte, aquest s’entendrà definitivament aprovat.

Tercer.- Notificar el present acord a Transparència per al seu coneixement i
efectes, i donar publicitat a aquest acord en la Seu Electrònica del nostre Ajuntament, segons
que preveu l’article 5.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

 »

La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients.



En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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