
 

 

 
ORDRES DEL DIA 
Mandat 2015 - 2019 
 
Sessió constitutiva del Ple del dia 18 de novembre de 2015 
 

• Constitució del Consell del Districte. 
• Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple. 

 
Sessió ordinària del Ple del dia 9 de desembre de 2015 
 

• Aprovació de l’acta de constitució. 
• Situació de l’acolliment dels refugiats a Sabadell. 
• Programa de Garantia Juvenil. 
• Comunicacions. 
• Torn obert de paraules. 

 
Sessió ordinària del Ple del dia 3 de febrer de 2016 
 

• Aprovació de les actes anteriors. 
• Explicació del procés participatiu “Posem llum a l’Ajuntament”. 
• Model de Policía de Proximitat. 
• Elecció dels representants al Consell de Salut i al Consell Escolar Municipal. 
• Comunicacions. 
• Torn obert de paraules. 

 
Sessió extraordinària del Ple del dia 9 de març de 2016 
 

• Presentació del Pressupost Municipal per al 2016. 
 
Sessió ordinària del Ple del dia 6 d’abril de 2016 
 

• Aprovació de les actes anteriors. 
• Procés participatiu de la Festa Major de Sabadell. 
• Informació sobre la Zona Hermètica. 
• Elecció dels representants al Consell de Salut i al Consell Escolar Municipal. 
• Comunicacions. 
• Torn obert de paraules. 

 
Sessió extraordinària del Ple del dia 11 de maig de 2016 
 

• Les línies estratègiques d’Esports. 
 
Sessió ordinària del Ple del dia 8 de juny de 2016 
 

• Aprovació de les actes anteriors. 
• Presentació del Projecte del Banc d’Energia. 
• El procés participatiu del pressupost 2017. 
• Elecció del representant al Consell Escolar Municipal. 
• Informació dels consells sectorials. 



 

 

 
• Comunicacions. 
• Torn obert de paraules. 

 
Sessió ordinària del Ple del dia 5 d’octubre de 2016 
 

• Aprovació de les actes anteriors. 
• Serveis del Centre de Normalització Linguïstica. 
• Presentació del projecte del Servei d’Intervenció Socioeducativa (centre obert) per a infants de 0 

a 18 anys de la Casa dels Pins. 
• Les línies estratègiques de Salut. 
• Elecció del representant al Consell Escolar Municipal. 
• Informació dels consells sectorials. 
• Comunicacions. 
• Torn obert de paraules. 
 

Sessió extraordinària del Ple del dia 2 de novembre de 2016 
 
• Presentació de les Ordenances Fiscals i del Pressupost Municipal 2017. 

 
Sessió ordinària del Ple del dia 14 de desembre de 2016 
 

• Aprovació de les actes anteriors. 
• Presentació del Servei d’Atenció a la Víctima de la Policía Municipal. 
• Presentació i funcionament del nou web de Promoció Econòmica. 
• Espai públic: primeres actuacions. 
• Elecció del representant al Consell Municipal de l’Esport. 
• Informació dels consells sectorials. 
• Comunicacions. 
• Torn obert de paraules. 

 
Sessió ordinària del Ple del dia 7 de febrer de 2017 
 

• Aprovació de les actes anteriors. 
• Inversions del 2017. 
• Elecció del representant al Consell Municipal de l’Esport. 
• Informació dels consells sectorials. 
• Comunicacions. 
• Torn obert de paraules. 

 
Sessió ordinària del Ple del dia 4 d’abril de 2017 
 

• Aprovació de les actes anteriors. 
• Projecte d’alternativa al Rebost Solidari. 
• Entorns contra el sedentarisme a la plaça del Pla de l’Amor. 
• Elecció del representant al Consell Municipal de l’Esport. 
• Informació dels consells sectorials. 
• Comunicacions. 
• Torn obert de paraules. 



 

 

 
Sessió ordinària del Ple del dia 13 de juny de 2017 
 

• Aprovació de les actes anteriors. 
• Les obres del pàrquing de l’estació de Can Feu Gràcia dels FGC. 
• Presentació de les entitats OAR Gràcia Sabadell i Panathlon Club Sabadell. 
• Elecció del representant al Consell Municipal de l’Esport. 
• Informació dels consells sectorials. 
• Comunicacions. 
• Torn obert de paraules. 

 
Sessió ordinària del Ple del dia 19 de setembre de 2017 
 

• Aprovació de les actes anteriors. 
• Prevenció i control de Paneroles. 
• Presentació de l’entitat ÊTHOS, Associació per a la prevenció i rehabilitació integral de les 

dependències. 
• Informació dels consells sectorials. 
• Comunicacions. 
• Torn obert de paraules. 

 
Sessió extraordinària del Ple del dia 18 d’octubre de 2017 
 

• Presentació de les Ordenances Fiscals i del Pressupost Municipal 2018 
 
Sessió ordinària del Ple del dia 8 de novembre de 2017 
 

• Aprovació de les actes anteriors. 
• Programa de Drets Humans: Merinals. 
• Presentació del Club de Futbol Sala Amics del Pou Nou Escorial. 
• Elecció de representant al Consell Escolar Municipal. 
• Informació dels consells sectorials. 
• Comunicacions. 
• Tort obert de paraules. 

 
Sessió ordinària del Ple del dia 7 de febrer de 2018 
 

• Aprovació de les actes anteriors. 
• Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS). 
• Elecció de representant al Consell Escolar Municipal. 
• Informació dels consells sectorials. 
• Comunicacions. 
• Torn obert de paraules. 

 
Sessió ordinària del Ple del dia 11 d’abril de 2018 
 

• Aprovació de les actes anteriors. 
• Presentació del Club de Futbol Sala Amics del Pou Nou Escorial. 
• La recollida selectiva i la neteja viària a la ciutat, situació actual i actuació de l’Ajuntament. 



 

 

 
• Elecció de representant al Consell Escolar Municipal. 
• Informació dels consells sectorials. 
• Comunicacions. 
• Torn obert de paraules. 

 
Sessió ordinària del Ple del dia 6 de juny de 2018 
 

• Aprovació de les actes anteriors. 
• El Projecte guanyador del Construint Ciutat: La Plaça del Treball – Un espai de lleure per a 

tothom. 
• El Servei d’Atenció i Informació en drogodependències (SAID). 
• Elecció de representant al Consell Escolar Municipal. 
• Informació dels consells sectorials. 
• Comunicacions. 
• Torn obert de paraules. 

 
Sessió ordinària del Ple del dia 10 d’octubre de 2018 
 

• Aprovació de les actes anteriors. 
• Presentació del Construint Ciutat 2019. 
• Elecció de representant al Consell Escolar Municipal. 
• Informació dels consells sectorials. 
• Comunicacions. 
• Torn obert de paraules. 

 
Sessió extraordinària del Ple del dia 7 de novembre de 2018 
 

• Presentació de les Ordenances Fiscals i del Pressupost Municipal 2019. 
 
Sessió ordinària del Ple del dia 12 de desembre de 2018 
 

• Aprovació de les actes anteriors. 
• El Pla de l’equitat i l’èxit educatiu. 
• Elecció de representant al Consell Escolar Municipal. 
• Informació dels consells sectorials. 
• Comunicacions. 
• Torn obert de paraules. 

 
Sessió ordinària del Ple del dia 6 de febrer de 2019 
 

• Aprovació de les actes anteriors. 
• Presentació de la Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica (ONCOLLIGA). 
• Tarifa del servei de l’aigua. 
• Elecció de representant al Consell Escolar Municipal. 
• Informació dels consells sectorials. 
• Comunicacions. 
• Torn obert de paraules. 

 



 

 

 
Sessió ordinària del Ple de l’11 d’abril de 2019 
 

• Aprovació de les actes anteriors. 
• L’estructura participativa de la Festa Major. 
• Balanç del Consell del mandat 2015 - 2019. 
• Elecció de representant al Consell Escolar Municipal. 
• Informació dels consells sectorials. 
• Comunicacions. 
• Torn obert de paraules. 

 
Sessió ordinària del Ple de l’11 d’abril de 2019 (Ple de tancament) 
 

• Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
 

 
 


