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EDICTE 
 
 
El Ple Municipal de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, en sessió celebrada el dia 
22 de desembre de 2021 va acordar, entre d’altres, aprovar inicialment els següents 
projectes d’obres: 
 
PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA I AMPLIACIÓ D’UNS TRAMS DE VORERES 
DE TIRSO DE MOLINA I ALBERT EINSTEIN A CORNELLÀ DE LLOBREGAT amb un 
pressupost de 826.040,67 € sense IVA i de 999.509,21 IVA inclòs i redactat per l’ 
enginyer civil Sr. David Moreno. 
 
PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA PER LA NATURALITZACIÓ I VIANALITZACIÓ 

PARCIAL DE LA RAMBLA ANSELM CLAVÉ (ENTRE CTRA.D’ESPLUGUES I C. 
DOCTOR CARULLA) A CORNELLÀ DE LLOBREGAT, amb un pressupost de 
209.860,79 € (IVA no inclòs) i 253.931,56 € (IVA inclòs) i redactat per l’arquitecta 
Sra. Victoria Inmaculada Fiol. 
 
  
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. 

 
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 
 
Cornellà de Llobregat, a 24 de desembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
L’alcalde 
p.d.f. 
Cap del Gabinet Tècnic d’Acció Institucional 

Joan Miquel Culillas Jalencas 
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