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Regidoria d'Empresa i Ocupació
Empresa i Ocupació
Exp. PE 10/2021 OF.

DECRET
Antecedents de fet
I. La Junta de Govern Local en sessió duta a terme el dia 19 de juny de 2020 va aprovar
inicialment les bases que han de regir la concessió de subvencions a empreses i
autònoms com a mesures extraordinàries pel foment de l’ocupació i per atenuar els
efectes econòmics de la COVID 19. Aquestes bases van restar definitivament aprovades i
publicades íntegrament al BOP de Tarragona de data 13 d’agost de 2020 (CVE 202005521). .
II. En les esmentades bases consta, entre d’altres, la següent línia d'ajut:

* LÍNIA 1: Ajuts a les empreses obligades a tancar pel COVID-19
Per a les empreses i autònoms de la ciutat de Reus afectades greument en la seva
activitat empresarial i ens els seus ingressos per la situació d’emergència sanitària
derivada del COVID-19.
III. Es va efectuar una nova convocatòria aprovada mitjançant decret del regidor delegat
de l'Àrea d'Empresa i Ocupació, número 2021009892, de data 25 de maig de 2021 que es
publicà al BOP de Tarragona número CVE 2021-04942, de data 1 de juny de 2021.
IV. El període de presentació de sol·licituds de subvenció s’inicià el dia 2 de juny i ha
finalitzat el dia 30 de juny.
V. En data 15 de juliol de 2021 la Responsable Tècnica de la Regidoria d’Empresa
Ocupació emet informe en el qual es posa de manifest que les activitats susceptibles
d'ésser subvencionades en virtut de la citada convocatòria havien d'haver sofert una
reducció d'ingressos durant l'any 2020, d'un 40 % respecte l'any anterior.
El mateix informe també expressa que aquest percentatge de reducció ha deixat fora de
la convocatòria empreses i professionals de sectors importants pel manteniment de llocs
de treball i el dinamisme econòmic de la ciutat, que han sofert no obstant una reducció
d'ingressos prou significativa per merèixer el suport municipal. En aquest sentit, la
informació disponible permet valorar que la minoració d'aquest topall de reducció
d'ingressos a un 30% permetria arribar a un "univers" de beneficiaris greument afectat, i
que amb aquestes condicions han quedat excloses de la convocatòria.
Per tot l’expressat, l’esmentat informe proposa obrir un nou període de presentació de
sol·licituds en el marc de la convocatòria per a l'any 2021 per a l’atorgament de les
subvencions a les empreses del sector esportiu i educatiu en el temps de lleure de la
ciutat. Així mateix, també es proposa modificar la dotació de la convocatòria
incrementant-la en un import total de 125.200 euros (CENT VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS
EUROS), a càrrec de la partida 20539-43953-47001 del pressupost del Pla de Reactivació
de l’exercici 2021 i a la vegada modificar el percentatge de reducció d'ingressos, de tal
manera que resti fixat en un 30%.
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VI. En data 16 de juliol de 2021, la Intervenció municipal ha emès el corresponent informe
de fiscalització prèvia limitada, a l’empara de l’article 13 del Reial Decret 424/2017, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local i les
Bases d’Execució del Pressupost d’aquesta Corporació.
Fonaments de dret
Els preceptes aplicables de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i
el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de subvencions,
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, i de l’Ordenança general de subvencions publicada al Butlletí
Oficial de la Província amb data 16 de setembre de 2010.
Les bases reguladores per a la concessió de subvencions a empreses i autònoms com a
mesures extraordinàries pel foment de l’ocupació i per atenuar els efectes econòmics de
la COVID 19, publicades íntegrament al BOP de Tarragona de data 13 d’agost de 2020
(CVE 2020-05521).
L'article 7 de l'Ordenança general de subvencions preveu que l'aprovació de les
específiques convocatòries correspon a l'òrgan competent per a l'aprovació de la
despesa inherent a la mateixa convocatòria.
Atenent els antecedents transcrits, i en aplicació dels fonaments de dret exposats,

HE RESOLT:
PRIMER: Obrir un nou període de presentació de sol·licituds en el marc de la
convocatòria per a l'any 2021 per a l’atorgament de les subvencions a les empreses del
sector esportiu i educatiu en el temps de lleure de la ciutat, aprovada mitjançant decret
del regidor delegat de l’Àrea d’Empresa i Ocupació, número 2021009882, de data 25 de
maig de 2021 que es publicà al BOP de Tarragona número CVE 2021-0492, de data 1 de
juny de 2021, i d’acord amb les bases que foren aprovades per la Junta de Govern Local,
en sessió duta a terme el dia 19 de juny de 2020 i publicades íntegrament al BOP de
Tarragona de data 13 d’agost de 2020 (CVE 2020-05521).
Aquest nou període tindrà com a data inicial de presentació de sol·licituds l’endemà de la
publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i, com a
data final, el dia 14 d’agost de 2021, ambdós inclosos.
SEGON: Incrementar la dotació de la convocatòria en un import total de 125.200 euros
(CENT VINT-I-CINC MIL DOS-CENTS EUROS), a càrrec de la partida 20539-43953-47901 del
pressupost de 2021 de tal manera que la dotació total d’aquesta convocatòria resta
fixada en 285.200 euros.
TERCER: Modificar el percentatge de reducció d’ingressos sofert pels sol·licitants respecte
l’any anterior. En aquest sentit, és requisit per als sol·licitants que el percentatge
d’ingressos s’hagi vist reduït durant l’any 2020 en un 30% respecte de l’any anterior. En el
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cas que tinguin una antiguitat inferior a un any durant l’exercici 2019, la comparació es
farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta de la seva activitat.
QUART: La resta d’extrems de la convocatòria són els previstos al decret del regidor
delegat de l'Àrea d'Empresa i Ocupació, número 2021009892, de data 25 de maig de
2021 que es publicà al BOP de Tarragona número CVE 2021-04942, de data 1 de juny de
2021.
CINQUÈ: Publicar l’extracte d’aquest decret al Butlletí Oficial de la Província, en els termes
previstos als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions. El text complet de la convocatòria podrà consultar-se a la Base de Dades
Nacional de Subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index i a la pàgina
web de l’Ajuntament de Reus www.reus.cat.

Ho mana i signa el regidor delegat de l'Àrea d'Empresa i Ocupació en virtut de les
competències delegades per Decret de l'Alcaldia de data 27 de novembre de 2019
(BOPT de 12 de desembre de 2019), a la ciutat de Reus, el dia que consta en la
diligència de registre.
El secretari general, per delegació de
El regidor delegat de l'Àrea d'Empresa i signatura
Ocupació
El vicesecretari
Carles Prats Alonso

Josep M. Sabaté Vidal

Aquest document és còpia autèntica del decret número 2021013273 de data 19 de juliol de
2021 de conformitat amb l'article 26 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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