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Fes promoció dels espais de Can Genís entre els
col·lectius joves, tenint en compte el Reglament
d’usos de Can Genís (preàmbul i capítol 1er)
REGLAMENT D’USOS DE CAN GENÍS
PREÀMBUL
El recull de normes aplegades en aquest reglament té com a finalitat
regular el funcionament i l’ús de Can Genís, equipament gestionat per
l’Àrea de Joventut, que té com a finalitat promoure i potenciar la
participació ciutadana com a element de cohesió social. A aquests efectes,
es preveu la possibilitat de cedir espais a les entitats sense ànim de lucre
que vulguin dur a terme les seves activitats per tal de fer créixer la vida
associativa del municipi. Qualsevol ciutadà o ciutadana, entitat, col·lectiu
o associació que vulgui fer ús d’aquest espai haurà de fer-ho seguint els
criteris establerts en aquest Reglament.
En l’elaboració d’aquest Reglament s’han observat els principis de bona
regulació que preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Els
principis de necessitat i eficàcia, atès que la norma és l’instrument més
indicat per a la finalitat de regular el funcionament i l’ús de Can Genís; el
principi de proporcionalitat, atès que conté la regulació imprescindible
per atendre les necessitats que es pretenen cobrir, i el principi de
seguretat jurídica, atès que és coherent amb la resta de l’ordenament
jurídic. Al marge d’això, la norma és coherent amb els principis
d’eficiència, atès que assegura la màxima eficàcia dels seus postulats amb
els mínims costos possibles inherents a la seva aplicació, i transparència,
atès que s’ha garantit una àmplia participació en la seva elaboració. A
més, en el procediment d’elaboració d’aquest Reglament s’ha tingut en
compte el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i s’ha sotmès al
procediment d’informació i consulta públiques.
CAPÍTOL PRIMER. DEFINICIÓ I FINALITATS DE CAN GENÍS
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Article 1. Can Genís és un equipament sociocultural municipal destinat al
servei públic de persones i entitats, en especial atenció als col·lectius de

joves i als col·lectius en risc d’exclusió social. També a activitats
municipals, tant puntuals com continuades, organitzades des del propi
Ajuntament o des d’altres administracions.
Té per objectiu la promoció d’activitats que prioritzin el desenvolupament
social, cultural, educatiu, formatiu, mediambiental, esportiu, saludable i
de lleure, l’associacionisme juvenil i la participació i convivència ciutadana
en general.
Article 2. Les finalitats de Can Genís són:
- Oferir un espai perquè els ciutadans i ciutadanes de Palafrugell puguin
realitzar activitats de manera puntual o continuada.
- Donar suport infraestructural perquè les entitats realitzin les seves
activitats.
- Oferir servei com a seu social d’associacions juvenils sense ànim de lucre.

Síntesi dels punts principals:
o Promoure la participació ciutadana per afavorir
la cohesió social
o Facilitar el desenvolupament social, cultural,
educatiu, formatiu, mediambiental, esportiu,
saludable i de lleure, l’associacionisme juvenil
o Equipament per a persones , entitats i
col·lectius (joves I col·lectius en risc d’exclusió
social)
o Facilitació d’espais, suport estructural I seu
social
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