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Sessió núm. 14/2019 
 
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 15 d’OCTUBRE de 2019 ha dictat el decret núm. 2019/882 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 TRLMRLC, mitjançant el present decret convoco sessió extraordinària 
del Ple de la Corporació que es celebrarà a la sala de sessions de la Casa Consistorial 
el proper 21 d’OCTUBRE de 2019 a les VUIT DEL VESPRE en primera convocatòria, 
i en cas de no existir el quòrum necessari, en segona convocatòria dos dies després a la 
mateixa hora, per debatre els assumptes relacionats en el següent 
 

ORDRE  DEL  DIA 
 

1. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des del núm. 815 fins a la número 
868 de 9 d’octubre de 2019 

2. Sorteig per a la formació de les meses electorals a les eleccions Generals del 10 
de novembre de 2019 

3. Aprovació inicial si s'escau, expedient d'habilitació i suplement de crèdit núm. 
20/2019 

4. Aprovació inicial si s’escau, modificació puntual POUM núm. 7 
5. Aprovació provisional si s’escau, proposta de modificació POUM núm. 8 
6. Aprovació provisional si s’escau, modificació puntual POUM núm. 9 
7. Aprovació provisional si s’escau, modificació puntual POUM núm. 10  
8. Aprovació si s’escau, increment retributiu per l’aplicació del Reial Decret Llei 

24/2018 de 21 de desembre 
 
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 16 d’octubre de 2019 
 
 
 
 

Alcalde 
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