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Administració Local
2015-11649
Ajuntament de Tarragona
Serveis Centrals, Economia i Hisenda i Seguretat
Servei d’Assessorament d’Intervenció i Fiscalització de la Gestió Econòmica
ANUNCI
El Consell Plenari, en sessió ordinària celebrada el 30 de novembre de 2015, va aprovar els preus públics dels
espais joves gestionats des de la Conselleria de Joventut, amb el següent detall:
CARNET
Carnet Tarragona jove

Gratuït

Carnet Tarragona jove + Abonament espais joves (de cessió d’espais i material (AA))

10 €/any

1

Duplicat de carnet vigent
1

5€

És necessari disposar del carnet Tarragona jove per a disposar de l’abonament espais joves

CESSIÓ D’ESPAIS (sense serveis de suport, ni tècnic ni material, excepte els que puguin estar incorporats a l’espai)
SALES TIPUS A

SALES TIPUS B

SALES TIPUS C

SALES TIPUS D

Polivalent P1

Aula formació P1

Sala d’actes (sense serveis Espai Jove La Palmera (ús mínim
tècnics)
2 hores) – sense equips ni serveis
tècnics i amb l’obligació de compliment
dels requisits i limitacions de l’espai

Entitats 1

Aula manualitats i
treball en brut

Entitats 2

Aula audiovisuals

Sala treball en grup/ Sala assaig gran
dibuix tècnic
Despatx 1
Despatx 2
Camerino 1
Taula de preus, segons tipus d’acte o activitat i segons tipus d’espai:
TIPUS A

TIPUS B

TIPUS C

TIPUS D

Gratuït

Gratuït

Gratuït

15 €/hora

PERSONES DE 14 A 35 ANYS SENSE CARNET

15 €/hora

20 €/hora

25 €/hora

30 €/hora

ALTRES SENSE CARNET

30 €/hora

35 €/hora

40 €/hora

45 €/hora

AMB CARNET + ABONAMENT CESSIONS

El nombre d’hores a reservar per persona o entitat i segons el tipus d’acte quedaran limitats periòdicament.

MATERIAL
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CESSIÓ DE MATERIALS (preu associat a la disponibilitat i al temps de reserva de sala/dia)
PREU (sense carnet + abonament cessions)

1 Portàtil

2€

1 Projector bàsic

5€

Maleta amb 2 focus amb peu i 2 paraigües

10 €

Equip de so YAMAHA (bàsic)

20 €

Tots els materials cedits s’hauran d’utilitzar a l’Espai Jove Kesse
1
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IMPRESSIÓ D’ARXIUS
0,05 €/pàgina en blanc i negre

0,10 €/pàgina en color

Contra l’objecte d’aquest anunci podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent al de la seva publicació, tot això de conformitat amb l’establert a l’article 107.3 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i als articles
8.1, 10.1.b, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
modificada per la Llei orgànica 19/2003, de 23 de desembre, i sense perjudici que pugueu exercitar qualsevol altre
recurs que estimeu procedent, d’acord amb el que disposa l’article 58.2 in fine de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, de 26 de novembre de 1992.
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Tarragona, 9 de desembre de 2015.
EL SECRETARI GENERAL, Joan Anton Font Monclús.

https://www.dipta.cat/ebop/
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