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Diligència

Per fer constar que el present document correspon a la transcripció de l'acord
aprovat per Ple en sessió que va tenir lloc en data 22 de febrer de 2023.

Vist el projecte executiu de les obres ordinàries de reforma anomenat “Obres
d’adequació de locals pel trasllat de la Ludoteca municipal El Dau de Cornellà de
Llobregat” amb un pressupost estimat de 747.561,01€ (IVA no inclòs) i de 904.548,82€
(IVA inclòs).

Vist l’informe de data subscrit per la Sra. Emma Muñoz Serrano, responsable del
contracte, obrant a l’expedient amb l’Id 5001375.

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 determinats 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 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, 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 229 i següents de
la Llei 9/2017 de data 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 el present projecte es defineix com obra ordinària, d’acord al que estableix
l’article 9 i de reforma, d’acord al que estableix l’article 12.3 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals.



Vist l’informe emès per la Cap d’Àrea de Gestió d’Activitats, Ordenances i
Administració d’Espai Públic obrant a l’expedient amb l’Id 5001756.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple Municipal, de conformitat
amb allò establert a l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim Local, i l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal.

El President de la Comissió Informativa d’Espai Públic i Convivència, proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu de les obres ordinàries de reforma
anomenat “Obres d’adequació de locals pel trasllat de la Ludoteca municipal El Dau de
Cornellà de Llobregat” amb un pressupost estimat de 747.561,01€ (IVA no inclòs) i de
904.548,82€ (IVA inclòs) que s’adjunta a l’expedient electrònic amb ID 4826658 i núm.
Hash SHA- 512:

CD507996D34C26FCA118010FB637A6A7EB4CD12A42103538DBD29566E92F9638449
B38737528AB819ACC407BB3600143E47A081ACD1106239EF44E1BCDDDC534.

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 , i al Tauler d’Anuncis de la Corporació, pel període de trenta dies 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.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa  la Llei 19/2013, de
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de
Catalunya; així com al Butlletí d’Informació Municipal.

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