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AJUNTAMENT D’ALCOVER 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ:  
 

Divendres, 4 de març de 2016,  
a les 7 de la tarda  

a la Sala de Plens de la Casa de la Vila 
 
 
 ORDRE DEL DIA: 

 
 

 
I. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 

 
 

II. ASSUMPTES ADMINISTRATIUS 
 

2.1. Proposta d’acord d’aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 5 del 
POUM, consistent en la modificació de l’article 184. Interès ecològic i paisatgístic, 
clau 25b. 

 
2.2. Proposta d’Acord d’ampliació de l’acord de custòdia del territori als cursos fluvials 

de la conca del riu Glorieta al seu pas per Alcover, entre l’Ajuntament d’Alcover i 
l’Associació CEN. 

 
2.3. Proposta d’acord d’aprovació inicial del reglament del butlletí municipal. 
 

 
 

III. MOCIONS 
 
 

Mocions presentades pel grup municipal d’ERC 
 
 Moció sobre un servei de sala d'estudis municipal. 
 
 
Mocions presentades pel grup municipal de SI 
 
 Moció perquè l’Ajuntament d’Alcover publiqui, mensualment, les retribucions dels 

càrrecs electes del Consistori. 
 
 Moció perquè l’Ajuntament d’Alcover creï un impost especial sobre vehicles 

elèctrics i híbrids. 
 
 Moció perquè l’Ajuntament d’Alcover faci una intervenció d’embelliment del pas 

sota la via a l’entrada de la nostra vila des de la carretera de Valls a través d’un 
concurs públic, mitjançant el pintat d’un mural amb una temàtica local. 

 
Mocions presentades pel grup municipal de la CUP 
 
 Moció per a l'exclusió de l'exèrcit espanyol de l'espai de l'estudiant de Valls. 
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AJUNTAMENT D’ALCOVER 

 
 
 
 Moció pel foment de la prevenció i la lluita contra les violències masclistes, de 

suport a la campanya no és no! impulsada des del casal popular la turba (valls) i 
totes les campanyes que puguin de la societat destinades a la sensibilització i 
prevenció de les violències masclistes. 

 
 
Mocions presentades conjuntament pels grups municipals de la CUP, SI i 

ERC. 
 
 Moció perquè es tregui a concurs el subministrament elèctric de l’Ajuntament 

d’Alcover incorporant criteris de caire ètic 
 
 Moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla hidrològic de la Conca 

de l’Ebre. 
 

 
 

IV. PRECS I PREGUNTES 
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