PROCÉS DE CONSULTA CIUTADANA PER A L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS DELS
ESPAIS I SERVEIS DEL CLUB EMPRÈN
L’Ajuntament de Premià de Dalt té la voluntat de procedir a l’elaboració d’una normativa
reguladora de l’ús dels espais i serveis del Club Emprèn.
D’acord amb el que estableix l’art. 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, s’obre un període
de consulta pública a través de la web municipal.
ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA
El Club Empren és un equipament municipal habilitat amb espais de treball i serveis
d’assessorament per a la creació i dinamització d’empreses que té com a finalitat donar
suport als/les emprenedors/es, els/les professionals, els/les empresaris/es i les entitats
pel desenvolupament i consolidació dels seus projectes empresarials i activitats.
Amb la voluntat de disminuir les dificultats a les que es troba aquest col·lectiu per
accedir a espais de treball a un preu competitiu, l’Ajuntament de Premià de Dalt va crear
el Club Emprèn.
El Club Emprèn està integrat per:
-

Una sala polivalent/sala de formació de 94,42 m2.
Un espai coworking de 48,61 m2 amb capacitat per a 8 persones
Sales de reunió/despatxos empresarials d’11,11 m2, 11,99 m2, 15, 65 m2, i 16,34
m2.
Espais comuns: un espai de socialització, un Office de 10 m2 i lavabos
Recepció i despatx d’administració i gestió

En relació a l’exposat, cal la redacció d’ un Reglament d’ús dels espais i serveis del Club
Emprèn amb la finalitat d’establir el règim d’accés i usos dels diferents espais i serveis
pels/ per les usuaris/es destinataris/es.

NECESSITAT i OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
És necessari l’establiment de les condicions per a l’ús dels espais i serveis que disposa el
Club Empren que reguli:
-

La descripció i característiques dels espais i serveis
La tipologia d’usuaris/es i els seus requisits, drets i obligacions
El procediment per a l’accés als espais i serveis
Les normes de funcionament i horari
Les llicències i la durada
L’extinció o revocació de l’autorització

OBJECTIUS DE LA NORMA
1. Crear el suport necessari en condició de preus i serveis, que permeti a les
iniciatives empresarials desenvolupar el seu projecte empresarial i/o consolidarlo.
2. Dotar d’espais a les entitats pel desenvolupament de les seves activitats.
3. Crear un marc idoni per a la col·laboració empresarial i la creació de xarxa
empresarial.
4. Contribuir a la dinamització empresarial i econòmica local.
LES POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES O NO REGULADORES
Les principals alternatives reguladores que es pretenen abordar a través d’aquest
reglament són:
-

Assegurar una estructura organitzativa i una seguretat jurídica que garanteixi el
bon funcionament del Club Emprèn.
Establir de forma concreta el funcionament dels espais i els serveis.
Regular l’ús dels espais, així com els drets, obligacions i responsabilitat dels/ de
les usuaris/es.
Dotar als/a les demandants la garantia d’objectivitat en el tràmit de les
sol·licituds i les adjudicacions.

Atès els antecedents i amb caràcter previ a l’elaboració del Reglament, és necessari fer
una consulta pública per un termini de 10 dies naturals, a partir de la seva publicació a
la seu electrònica de l’Ajuntament de Premià de Dalt, amb la finalitat d’obtenir l’opinió
de la ciutadania i de les organitzacions/associacions més representatives.

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document

Virginia Merlos
Coordinadora Servei Ocupació i Promoció Econòmica

Enllaç a la consulta:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnVwzw8MIitYmhaaiYa1F3tVTe4jO7o
IJqGYg7iJ7ccht1Mw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

