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Sessió núm. 13/2019 
 
Pel seu general coneixement, i de conformitat amb el que disposa l’article 229 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, s’anuncia que l’Alcalde de Castelló 
d’Empúries, el dia 14 d’OCTUBRE de 2019 ha dictat el decret núm. 2019/879 que 
diu: 
 
En ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia per l’article 21.1c) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, l’article 53.1.c) 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 demés preceptes relacionats del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Real 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre i de conformitat amb el que disposa l’article 
46.2.b) de la LRBRL i l’art. 98.b) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, mitjançant el present decret convoco sessió extraordinària de caràcter 
urgent del Ple de la Corporació que es celebrarà a la sala de sessions de la Casa 
Consistorial demà 15 d’OCTUBRE de 2019 a dos quarts de nou del vespre 
(20:30h) per debatre l’assumpte que consta relacionat a continuació, prèvia aprovació 
si s’escau, de la urgència de la sessió 
 

ORDRE   DEL   DIA 
 

1. Aprovació del caràcter urgent de la sessió extraordinària d’aquest plenari. 
2. Aprovació si s’escau, moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per 

demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del 
dret d’autodeterminació 

 
La present convocatòria i ordre del dia es notificarà a tots els membres de la Corporació 
i s’inserirà en el tauler d’edictes de la Corporació. 
 
Castelló d’Empúries, a 14 d’octubre de 2019 
 
 
 
 

Alcalde 
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