
                      

 

 

 

 
 

 

 

E D I C T E 
 

Es fa públic, d’acord amb allò que estableix l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, 
que han esdevingut aprovats definitivament els projectes d’obres que a continuació 
es detallen: 
 
PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA I AMPLIACIÓ D’UNS TRAMS DE 
VORERES DE TIRSO DE MOLINA I ALBERT EINSTEIN A CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT. 
 
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. 
 
Aprovats inicialment pel Ple Municipal d’aquest Ajuntament en sessió de data 22 de 
desembre de 2021, els anuncis dels quals  es van publicar al Butlletí Oficial de la 
Província (BOP)  de data 30 de desembre de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC) número 8576 de data 3 de gener de 2022, exposant-se els 
mateixos al públic al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament des del 07  de gener al 
17 de febrer de 2022, sense que s’hagin presentat reclamacions ni suggeriments en 
el període comprès entre el 07 de gener i el 21 de febrer de 2022, havent estat 
aprovats definitivament de forma automàtica en data 22 de febrer de 2022, en 
conformitat amb les previsions dels acords d’aprovacions inicials esmentats. 
 
Contra aquest acte que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar 
directament recurs contenciós Administratiu davant dels Jutjats del Contenciós 
Administratiu, de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del següent 
dia hàbil a la publicació d’aquest edicte, en la forma i amb els requisits exigits en la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, o recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes a comptar 
des de la data indicada. 
 
Tot això sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que es cregui 
convenient. 
 
Cornellà de Llobregat, 9 de març de 2022 
 
L’Alcalde 
 
 
p.d.f. 
Cap del Gabinet Tècnic de l’Alcaldia 
Joan Miquel Culillas Jalencas 
  
 


