MEMÒRIA RELATIVA AL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
SOBRE L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE REGLAMENT DE FUNCIONAMENT
DEL SERVEI DE COTREBALL- CENTRE DE NEGOCIS
D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació de la
ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte
de reglament de funcionament del servei de Cotreball –Centre de negocis, es duu a terme una
consulta pública, a través de la plataforma digital de participació ciutadana de l’Ajuntament de
Cunit, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives
potencialment afectades per la futura norma i sobre:
a. Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa
b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c. Els objectius de la norma
d. Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries
En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el següent:

A. PROBLEMES QUE ES PRETÉN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA
Cunit és un municipi costaner del Baix Penedès que afronta des de principis de segle un
procés de conversió de municipi turístic de platja a primera residència amb un creixement de
població molt acusat al llarg de la primera dècada, que s’ha sostingut durant els anys de més
profunda crisi i que torna a mostrar indicis de creixement important. Aquest creixement però
ha focalitzat l’activitat en el sector serveis i comercial, mostrant la feblesa del teixit econòmic
latent a la comarca, la baixa qualificació de la gent desocupada i un estancament en les
possibles alternatives de treball.
Tot i les fortaleses del municipi en relació a les seves comunicacions, clima i qualitat de
l’entorn, el ràpid creixement no va anar acompanyat de l’estructuració suficient del territori, tot
i l’esforç notori per incorporar un bon nombre d’equipaments municipals adaptats a les noves
necessitats entre els quals cal comptar la biblioteca, els casals de la gent gran i dels joves, els
equipaments esportius i escolars desenvolupats.
Tanmateix, el fort creixement residencial no ha anat acompanyat d’iniciatives en el sector
econòmic i ha posat de manifest la feblesa de l’activitat econòmica municipal i l’absència de
polítiques actives que fomentin la posada en valor de determinades iniciatives en espais
adequats, que és el que ara es planteja.
En aquest escenari, es tractaria de treballar per a crear les condicions sòcio-econòmiques
favorables per a impulsar l’activitat econòmica en el municipi de Cunit.

B. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
Vista la necessitat d’impulsar l’activitat econòmica al municipi de Cunit, una de les
intervencions fonamentals per a la dinamització integral de l’activitat econòmica hauria de
considerar la posada en marxa, des de la intervenció pública, d’un servei d’atenció a la
creació de noves empreses en el territori, creació d’espais “físics” (Cotreball) per donar suport
estructural a les persones emprenedores, accions de formació per a la millora de la gestió i
consolidació empresarial, accions específiques per a la disposició de locals comercials tancats
i cobertura/protecció, de forma variada, a les persones que emprenen una activitat econòmica.
En relació al teletreball, sovint no es disposa d’espai tecnològic adequat a la residència
dels/de les treballadors/es o professionals, pel que disposar d’un espai municipal on puguis
anar a reunir-te amb clients, o convocar una reunió en línia amb la màxima prestació
tecnològica o bé llogar i disposar d’una taula de treball per hores, o quan sigui necessari, en
un espai de qualitat i confort ambiental i climàtic, compartir l’experiència laboral del dia a dia
amb una xarxa d’altres professionals amb qui fer intercanvi d’interessos comercials o
professionals, és necessari.
En aquesta línia d’evolució de noves formes de treball, l’espai de cotreball-centre de negocis
de Cunit es concep com un espai de formació i de treball en comú per desenvolupar una nova
manera de formar-se i de treballar, compartint espai i recursos, dirigit especialment a
persones treballadores, emprenedores i empreses, tot i oferint-los serveis i un lloc on es pot
treballar sense necessitat de fer cap tipus d’inversió inicial.
En aquest escenari, la disposició d’un espai físic municipal és una oportunitat pel
desplegament d’accions de foment de l’activitat econòmica municipal.

C. OBJECTIUS DE LA NORMA
D’acord amb el projecte d’establiment del servei municipal de cotreball-centre de negocis, la
norma pretén regular la relació entre Ajuntament de Cunit i la persona usuària de l’espai, i
facilitar la convivència entre persones emprenedores, empreses, persones teletreballadores i
Ajuntament, com a entitat impulsora del projecte d’establiment del servei.

D. POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES I NO REGULATÒRIES
No es preveuen possibles solucions alternatives degut al caràcter de servei públic amb
decisió de gestió directa del servei desplegada per l’Ajuntament de Cunit .

