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DECRET 

MOTIVACIÓ

Per Decret d’Alcaldia 2023/28 de 9 de gener de 2023, es convoca sessió de ple, 
de caràcter ordinària, pel dia 13 de gener de 2023, a les 18.30 i on s’estableix 
l’ordre del dia de la sessió.

Atès que s’ha constatat un error de contingut en l’ordre del dia en el sentit que 
el punt núm. 3 “Proposta d’acord d’aprovació inicial del pressupost municipal 
per a l’exercici 2023” no forma part d’aquest expedient.

RESOLC:

PRIMER.- Modificar l’ordre del dia de la sessió de Ple ordinària convocada pel 
dia 13 de gener de 2023 quedant establert de la següent manera:

ORDRE DEL DIA:

Núm
. 
d’ordre

Punt d'ordre del dia Expedient

1 Aprovació acta sessió anterior

2
Aprovació de codi de conducta dels alts càrrecs 2022/1227/1896

3
Proposta d'adhesió del codi ètic del servei públic de 
Catalunya

2022/1227/1896

4
Proposta d'acord al ple d'aprovació del reglament del 
servei d'arxiu municipal

2022/1218/2003

5
Proposta d'acord al ple d'aprovació de l'increment de 
les retribucions del personal empleat públic per a 
l'exercici 2023

2022/3002/2032

6

Proposta d'acord de l'encomanda a la Diputació de 
Barcelona de la gestió material de la selecció del 
personal derivada de l'oferta pública d'ocupació per 
a l'estabilització de l'ocupació temporal de 
l'Ajuntament de la Palma de Cervelló 2022 i la minuta 
del conveni a formalitzar

2022/1458/1613

7 Donar compte dels decrets d'alcaldia

8 Donar compte de les actes de JGL

9 Precs i preguntes



 

CODI DE L’EXPEDIENT: 48  NOM DE L’EXPEDIENT: 2023_48_PLE_1_13/01/2023

C/ Sant Cristòfol,  s/n.
08756 – La Palma de Cervelló
Tel.  93 – 672.02.02
Fax  93 – 672.01.25

SEGON.- NOTIFICAR degudament la present resolució a tots els membres de la 
Corporació, procedint-se a la seva publicació al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament per 
a general coneixement.

Ho decreta i ho signa el president, Xavier González Alemany, davant meu, Teresa 
Rovira Rodríguez, que com a secretària en dono fe i certifico.

Signat electrònicament per qui s’indica.
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