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I.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 23 de 

desembre de 2010.  
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
 
2. Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l’Im. Sr. Ramón Riera 

Macià pel Partit Judicial de Barcelona de la llista electoral del Partit Popular. 
 
3. Dictamen que proposa prendre en consideració la pèrdua de la condició de 

diputat provincial de l’Hble. Sr. Lluís Recoder Miralles, del Grup Polític de 
Convergència i Unió, per part de la Junta Electoral de Zona de Terrassa, com a 
conseqüència de la seva renúncia als càrrecs d’alcalde i regidor de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès, i donar-se per assabentat de les renúncies anticipades 
al càrrec de diputat provincial del segon suplent Sr. Ignasi Puig Ventalló i 3er. 
suplent Sr. Jaume Rodo Solé, de la llista electoral de CiU, corresponent a la 
Junta Electoral de Zona de Terrassa. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
4. Dictamen que proposa aprovar l’acord sobre modificació parcial de la plantilla i 

de la relació de llocs de treball de l’Institut del Teatre. Efectes 1.2.2011. 
 
Subdirecció de Logística  
 
5. Dictamen que proposa l’aprovació i formalització del contracte tècnic d’accés a la 

xarxa de distribució d’energia elèctrica produïda en règim especial per a les 
instal·lacions solars fotovoltàiques a la Plataforma de Distribució Logística – PDL 
de Montcada i Reixac per a la seva inscripció en el Registre d’Instal·lacions de 
producció d’energia elèctrica en règim especial (RIPRE).  

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
6. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament d’Abrera, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals. 

 
7. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Bagà, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
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8. Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de la delegació acordada 
pel Ple de l’Ajuntament de  Capellades, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació. 

 
9. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament de Castellfollit de Riubregós, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de 
determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació 
de l’abast d’anteriors acords de delegació. 

 
10. Dictamen que proposa l’acceptació de la modificació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament d’Igualada, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i/o recaptació de determinats ingressos de dret públic 
municipals i alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de 
delegació. 

 
11. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, a favor de la Diputació de 
Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret 
públic municipals. 

 
12. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de  Mollet del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de  recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals. 

 
13. Dictamen que proposa l’acceptació de l’especificació de la delegació acordada 

pel Ple de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats 
ingressos de dret públic municipals. 

 
14. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i 
alhora confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 

 
15. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Sitges, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals. 

 
16. Dictamen que proposa l’acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Tavèrnoles, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals i alhora 
confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació. 
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17. Dictamen que proposa restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 
Sant Climent de Llobregat, en relació a avocar les funcions de gestió i recaptació 
de la taxa de clavegueram. 

 
 
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 

CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 
Règim Local). 

 
1. Donar compte de les resolucions dictades per la presidència i presidents 

delegats i adjunts, i dels acords adoptats per la  junta de govern des de la 
darrera sessió. 

 
2. Precs 
 
3. Preguntes 
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