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DIPUTACIÓ DE BARCELONA#

Institut del Teatre#

ANUNCI DE LICITACIÓ
DE CONTRACTE D’OBRES#

1. Entitat adjudicadora#
a) Organisme: Organisme Autònom Institut

del Teatre.#
b) Dependència que tramita l’expedient:

Administració.#
c) Número d’expedient: OB99B10.#

2. Objecte del contracte#
a) Descripció de l’objecte: Projecte execu-

tiu de mobiliari fix per a la nova seu de l’Institut
del Teatre.#

b) Divisió per lots i número: No.#
c) Lloc l’execució: Barcelona.#
d) Termini d’execució: Tres mesos.#

3. Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació#

a) Tramitació: Ordinària.#
b) Procediment: Obert.#
c) Forma: Concurs.#

4. Pressupost base de licitació#
Import total: 206.935.693 pessetes

(1.243.708,563 EUR).#
En aquestes quantitats s’inclou l’Impost

sobre el Valor Afegit (IVA).#
5. Garanties#

Provisional: 4.138.714 pessetes (24.874,17
EUR).#
6. Obtenció de documentació i informació#

a) Entitat: Organisme Autònom Institut del
Teatre.#

b) Domicili: C/ Sant Pere més Baix, 7.#
c) Localitat i codi postal: Barcelona£-08003.#
d) Telèfon: 93 268£-20£-78.#
e) Telefax: 93 268£-10£-70.#
f) Data límit d’obtenció de documents i

informació: 6 de setembre de 1999.#
7. Requisits específics del contractista#

Veure Plec de Clàusules Administratives
Particulars.#
8. Presentació de les ofertes#

a) Data límit de presentació: 6 de setembre
de 1999 a les 14 hores.#

b) Documentació a presentar: Veure Plec
de Clàusules Administratives Particulars.#

c) Lloc de presentació: Organisme Autò-
nom Institut del Teatre c/ Sant Pere més Baix,
7, 08003 Barcelona.#

d) Termini durant el qual el licitador estarà
obligat a mantenir la seva oferta (concurs): Tres
mesos.#

e) Admissió de variants: No.#
9. Obertura de les ofertes#

a) Entitat: Organisme Autònom Institut del
Teatre.#

b) Domicili: C/ Sant Pere més Baix, 7.#
c) Localitat i codi postal: Barcelona£-08003.#
d) Data: 13 de setembre de 1999.#
e) Hora: 14 hores.#

10. Altres informacions#
Les despeses corresponents seran satisfetes

amb càrrec a la partida 62501 del vigent
pressupost.#
11. Despeses d’anuncis#

A càrrec dels adjudicataris.#
Barcelona, 7 de juliol de 1999.#
El Secretari, Josep Ma. Esquerda i Roset.#

0699026974
A

Servei de Suport Jurídic Intern
i a Organismes#

ANUNCI#

En data 6 de maig de 1999 el Ple de la
Diputació de Barcelona va adoptar, entre
altres, els acords d’aprovar inicialment i sot-
metre al tràmit d’informació pública l’expe-
dient relatiu a la Normativa reguladora de l’ex-
pedició de còpies autèntiques i acarament de
documents, i de la validació de poders, apli-
cable a la Diputació de Barcelona i als ens
que en depenen.#

Transcorregut el termini sense que s’hagin
formulat reclamacions, suggeriments o al·le-
gacions, l’acord d’aprovació ha esdevingut
definitiu.#

El text íntegre de la normativa es transcriu
a continuació:#
”NORMATIVA REGULADORA DE L’EXPEDICIÓ DE 
CÒPIES AUTÈNTIQUES I ACARAMENT DE 
DOCUMENTS, I DE LA VALIDACIÓ DE PODERS, 
APLICABLE A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ALS 
ENS QUE EN DEPENEN#
Article 1#
Expedició de còpies autèntiques#

1.1. L’atribució per expedir còpies autèn-
tiques dels documents públics i privats que
constin en els expedients, llibres, registres o
arxius de la Diputació de Barcelona s’assigna:#

a) Als funcionaris i funcionàries d’habili-
tació nacional titulars dels càrrecs respectius,
en relació amb els documents que constin a
la Secretaria, la Intervenció o la Tresoreria.#

b) Als Caps, Directors i Gerents dels Serveis
i Organismes Autònoms, en relació amb els
documents que constin en les unitats respec-
tives; en absència dels titulars, l’atribució per
expedir£-les serà exercida per la persona que
ocupi el càrrec que tingui assignada les fun-
cions administratives.#

c) Amb caràcter substitutori, a les persones
que exerceixen els càrrecs de Secretari/a dele-
gat/da, Interventor/a delegat/a i Tresorer/a
delegat/a, en relació als documents que cons-
tin a les unitats i organismes autònoms de la
Diputació i en raó de l’àmbit funcional res-
pectiu.#

1.2. L’atribució per expedir còpies autèn-
tiques serà exercida per les persones titulars
dels càrrecs esmentats en el número anterior,
amb l’exhibició prèvia de l’original, s’emprarà
la fórmula ”és reproducció de l’original/còpia
autèntica”, i s’hi deixarà constància, a més
del càrrec i de qui sotasigna, del lloc i la data

en què s’efectua l’expedició del document.#
Article 2#
Acarament de documents#

2.1. L’atribució per acarar les còpies dels
documents públics i privats aliens a la Cor-
poració que els interessats presentin als regis-
tres de la Diputació de Barcelona s’assigna:#

a) En relació amb els presentats al Registre
General, al cap d’aquesta Unitat i, amb caràc-
ter substitutori, als caps dels Serveis de Secre-
taria i de Suport Jurídic Intern i a Organismes
i a les persones que exerceixen el càrrec de
Secretari/a delegat/da.#

b) En relació amb els presentats a qualsevol
registre diferent del General de la Diputació,
als Caps, Directors i Gerents dels serveis i
organismes autònoms responsables de la seva
tramitació; en absència dels titulars, l’atribució
per acarar£-los serà exercida per la persona que
tingui assignada les funcions administratives.#

2.2. L’atribució per acarar les còpies dels
documents públics i privats aliens a la Cor-
poració que hagin de presentar£-se a la Dipu-
tació de Barcelona, per produir efectes en el
decurs d’un procediment, s’assigna:#

a) Als Caps, Directors i Gerents dels serveis
i organismes autònoms responsables de la seva
tramitació; en absència dels titulars, l’atribució
per expedir£-les serà exercida per la persona
que ocupi el càrrec que tingui assignada les
funcions administratives.#

b) Amb caràcter substitutori, a les persones
que exerceixen els càrrecs de Secretari/a de
la Corporació i Secretari/a delegat/da.#

2.3. Respecte dels documents privats o
públics aliens a la Corporació esmentats en
els dos números anteriors, les atribucions per
acarar£-los seran exercides per les persones
titulars dels dits càrrecs, i únicament quan
hagin de produir efectes en el decurs d’un
procediment seguit a la Diputació de Barce-
lona o als ens que en depenen o en què
participa.#

L’acarament s’efectuarà, prèvia l’exhibició
de l’original, tot emprant la fórmula ”acarat
amb l’original als efectes de la Diputació de
Barcelona i ens depenents i participats”, i es
deixarà constància, a més del càrrec i de qui
sotasigna, del lloc i de la data en què s’acara
el document.#
Article 3#
Exercici de la funció de certificació#

El que es disposa en els articles anteriors
s’entén sense perjudici de l’exercici de la fun-
ció de certificació, reservada, exclusivament,
al titular de la Secretaria o persona que, acci-
dentalment, el substitueixi.#
Article 4#
Documents originals que han de constar en
l’expedient#

S’entendrà que els documents originals pre-
sentats pels ciutadans únicament han d’incor-
porar£-se a l’expedient quan així ho prescrigui
la regulació del procediment en el decurs del
qual es tramita.#

En aquests casos, els ciutadans tenen dret
a què se’ls lliuri una còpia de l’original pre-
sentat, còpia en la qual s’estamparà un segell
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on figurarà la fórmula ”presentat l’original a
la Diputació de Barcelona (o a l’Organisme
Autònom o ens del qual es tracti)” i la data.#
Article 5#
Validació de poders#

5.1. La validació de poders per actuar
davant de la Diputació de Barcelona i dels
ens depenents o en què participa s’assigna,
indistintament, a les persones que exerceixen
els càrrecs de Director/a dels Serveis Jurídics
i Cap del Servei d’Assessoria Jurídica i a les
lletrades i lletrats adscrits al Servei.#

5.2. L’assignació efectuada en el número
anterior s’entén sense perjudici de l’exercici
de la facultat de validació per la persona titular
del càrrec de Secretari/a de la Corporació.”#

Contra l’aprovació d’aquesta disposició de
caràcter general es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de
la data de publicació.#

Barcelona, 13 de juliol de 1999.#
El Secretari, Josep Ma. Esquerda i Roset.#

0699027462
A

CONSELLS COMARCALS#

Barcelonès#

ANUNCI#
Decret de la Gerència del Consell Comarcal

del Barcelonès de data 13 de juliol de 1999,
pel qual s’anuncia l’adjudicació dels treballs
i condicionament d’un tram de la llera del
riu Besòs, situat entre el pont c/ Cristòfol de
Moura i el mar en el T.M. de Sant Adrià de
Besòs.#

D’acord amb l’establert a l’article 94 de la
Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, es procedeix a la publicació de la
següent adjudicació:#
1. Entitat adjudicadora#

a) Organisme: Consell Comarcal del Bar-
celonès.#

Carrer 62, número 16£-18, edifici A, Zona
Franca. 08040£-Barcelona.#

Telèfon: 93 223 51 51. Fax: 93 223 46 49.#
b) Dependència que tramita l’expedient:

Gerència.#
c) Número d’expedient: 114/99.#

2. Objecte del contracte#
a) Tipus del contracte: Serveis.#
b) Descripció de l’objecte: Treballs i con-

dicionament d’un tram de la llera del riu
Besòs, situat entre el pont c/ Cristòfol de Moura
i el mar en el T.M. de Sant Adrià de Besòs.#

c)#
d) Butlletí o Diari Oficial i data de publi-

cació de l’anunci de licitació: BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, número 149
de 23 de juny de 1999.#
3. Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació#

a) Tramitació: Urgent.#
b) Procediment: Obert.#
c) Forma: Concurs.#

4. Pressupost base de licitació#
Import total: 29.729.675 pessetes.#

5. Adjudicació#
a) Data: 13 de juliol de 1999.#
b) Contractista: Trenchsalvic, S.A.#
c) Nacionalitat: Espanyola.#
d) Import de l’adjudicació: 24.378.334

pessetes.#
Barcelona, 30 de juny de 1999.#
El Secretari general, Francesc Lliset i Borrell.#

0699027827
A

AJUNTAMENTS#

Badia del Vallès#

ANUNCI#
En compliment del que disposa l’article

44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’orga-
nització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals, i l’article 13 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, modificada per la Llei
4/1999, es fa pública la resolució adoptada
el dia 14 de juliol de 1999, referida a la dele-
gació d’atribucions a distints òrgans muni-
cipals.#

«De conformitat amb el que disposen l’ar-
ticle 54 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, muni-
cipal i de règim local de Catalunya, l’article
45 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’orga-
nització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals i l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, modificat per la Llei 11/1999, de 21
d’abril, en relació a les atribucions de l’Al-
caldia i la facultat de delegar el seu exercici,
resolc:#

Primer. £– Delegar a la Comissió de Govern
les següents atribucions de l’Alcaldia:#

a) Atorgar llicències i l’aprovació de les
liquidacions que correspongui, tret que les
lleis sectorials ho atribueixin expressament al
Ple o s’hagi delegat a un altre òrgan.#

b) Sancionar les faltes de desobediència a
l’autoritat municipal o per infracció d’orde-
nances municipals, tret que s’hagi delegat
expressament a uns altres òrgans.#

c) Disposar despeses l’import de les quals
sigui igual o superior a 1.000.000 de pessetes
i no superi el màxim permès a l’Alcalde.#

d) Nomenar funcionaris i contractar el per-
sonal laboral permanent.#

e) Resoldre sancions de personal de caràc-
ter greu, i les molt greus que no impliquin
acomiadament o separació del servei.#

f) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’a-
cord amb el pressupost i plantilla aprovats pel
Ple.#

g) Aprovar les bases de selecció de per-
sonal i dels concursos per a la provisió de
llocs de treball fixes.#

h) Declarar les situacions administratives
del personal i també la jubilació.#

i) Aprovar padrons i liquidacions fiscals,
tret d’aquelles que s’hagin delegat a un altre
òrgan.#

j) Aprovar els instruments de desenvolupa-
ment del planejament general que no estiguin
expressament atribuïdes al Ple.#

k) Aprovar els instruments de gestió urba-
nística i els projectes d’urbanització.#

l) Aprovar els contractes i concessions de
quantia superior a 1.000.000 de pessetes i que
no superin el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost ni 1.000.000.000 de pessetes,
incloses de caràcter plurianual quan la seva
duració no superi els 4 anys i l’import acu-
mulat de les anualitats no superi al percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pres-




