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E D I C T E 
 
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de novembre de 2017 s’han 
publicat els següents acords, aprovats per l’Ajuntament de Sabadell, en la sessió plenària del 
dia 11 d’octubre de 2017: 
 
PRIMER.-  Aprovar la signatura i formalització del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Sabadell i Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català de les Empreses Culturals 
(ICEC),  relatiu a la participació del programa “Escena 25” amb l’objectiu d’apropar les arts 
escèniques al més joves, amb una vigència a partir del moment de la signatura fins al 31 de 
desembre de 2019, segons text que s’adjunta i aprova.  
 
SEGON.-  Aprovar les bonificacions del preu de les entrades d’espectacles d’arts en viu als 
joves que s’oferiran a un preu no superior a 10,00€, segons el següent escalatge: 
 
Entrades  fins a 10,00€, pagaran 3,00€ 
Entrades de més de 10,00€ i fins a 20,00€, pagaran 5,00€ 
Entrades de més de20,00€ i fins a 30,00€, pagaran 7,00€ 
Entrades de més de 30,00€ i fins a 40,00€, pagaran 10,00€ 
 
TERCER.- Imputar els ingressos que es derivin de l’anterior conveni, a l’aplicació 
pressupostària 2017-320-399.99 (taquillatge difusió artística) i que seran recaptats per la 
Generalitat de Catalunya i liquidats posteriorment als Ajuntaments o Espais Escènics que 
ofereixen els espectacles dins la campanya “Escena 25” . 
 
QUART.- Notificar el contingut del present dictamen als interessats, amb indicació dels 
recursos que procedeixin. 
 
CINQUÈ.- Publicar el contingut d’aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i disposar-ne l’exposició al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Sabadell en 
la seu electrònica municipal. 
 
Contra l’esmentat acord els interessats podran interposar recurs contenciós-administratiu 
davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de Barcelona en el termini de 
dos mesos comptadors des del dia següent de la publicació del present anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. També es pot interposar recurs de reposició potestatiu 
davant del mateix òrgan que ha dictat aquest acte, com a previ al contenciós-administratiu, 
dins el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la publicació del present anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Tanmateix es pot interposar qualsevol altre 
recurs que es consideri pertinent. 
 
Sabadell, 15 de novembre de 2017    
El  tinent d'alcalde de l’Area d’Acció Social i Cultura, Joan Berlanga Sarraseca 
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