
 
Àrea de Drets de la Ciutadania i 
Promoció Econòmica 
Cultura (MG/jg) 
 
 

E D I C T E 
 
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 11 d’agost de 2017, s’han publicat 
els següents acords, aprovats per l’Ajuntament de Sabadell, en la sessió plenària del dia 27 
de juliol de 2017: 
 
PRIMER.- Aprovar les tarifes per la utilització dels diferents serveis de MediaEstruch pel 
període comprès des del 6 de juny de 2017 fins el 5 de juny de 2018, de conformitat amb 
l’informe tècnic de data 7 de juliol de 2017 i segons el detall següent: 
 
TARIFES 
 
1. Activitats formatives. (Tarifes per persona) 

• Laboratoris d’investigació entre 10 i 15€ per hora lectiva (IVA inclòs) 
• Tallers de formació entre 10 i 15€ per hora lectiva (IVA inclòs) 
• Cursos pedagògics entre 3 i 10€ per hora lectiva (IVA inclòs) 

 
2. Viver d’empreneduria tecnològica. (Tarifes per persona) 

• Lloguer espais de treball: Entre 60 i 100€ per lloc de treball (IVA inclòs) 
 
3. Medialab. (Tarifes per entitat) 

• Lloguer material: entre 3 i 20€ per objecte i per jornada de lloguer (IVA inclòs) 
 
4. Assessorament especialitzat: 45€ hora (IVA inclòs) 
 
 
DESCOMPTES 
 
1. Residents a MediaEstruch: 
 

• Ús lliure del material bàsic del MediaLab 
• Assessorament bàsic gratuït 
• Descomptes 20% en activitats formatives 

 
2. Residents a l’Estruch: 
  

• Descomptes 20% en lloguer de material 
• Assessorament bàsic gratuït 
• Descomptes 20% en activitats formatives 

 
SEGON.- 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 la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament. 
 
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, 5 de setembre de 2017    
 
El  tinent d'alcalde de l’Area de Drets de la Ciutadania i 
Promoció Econòmica, Joan Berlanga Sarraseca 
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