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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. Esdevé necessari efectuar una tercera convocatòria d'aquesta línia de subvencions,
destinada a empreses i treballadors o treballadores autònomes dels sectors esportiu i
educatiu en el temps de lleure.
IV. En data 18 de maig de 2021 la Responsable Tècnica de la Regidoria d’Empresa
Ocupació emet informe en el qual proposa obrir la convocatòria de la Línia 1: Ajuts a les
empreses obligades a tancar pel COVID-19, de les subvencions a empreses i autònoms
com a mesures extraordinàries pel foment de l’ocupació i per atenuar els efectes
econòmics de la COVID 19, per un import total de 160.000 euros (CENT SEIXANTA MIL
EUROS), a càrrec de la partida 20539-43953-47901 del pressupost de l’exercici 2021.
V. En data 19 de maig de 2021 el Cap de l’Assessoria Jurídica ha emès informe sobre el
contingut d’aquesta resolució.
VI. En data 20 de maig 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.
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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: Efectuar una nova convocatòria, per a l’any 2021, per a la concessió de
subvencions que atorga l’Ajuntament de Reus a empreses i autònoms com a mesures
extraordinàries pel foment de l’ocupació i per atenuar els efectes econòmics de la COVID
19, Línia 1: Ajuts a les empreses obligades a tancar pel COVID-19, 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).
La concessió d’aquestes subvencions s’efectua pel procediment de règim de concurrència
competitiva.
SEGON: La dotació de la convocatòria és de 160.000 euros (CENT SEIXANTA MIL EUROS),
a càrrec de la partida 20539-43953-47901 del pressupost de 2021.
TERCER: La Comissió prevista a la base novena encarregada de l’estudi i valoració de les
sol·licituds de subvenció estarà formada per les persones que seguidament s’indiquen:
ï‚· Núria Vall Fossas, com a representant de la Regidoria d’Empresa i Ocupació de
l’Ajuntament de Reus
ï‚· Celia Bermudez Gómez, com a Coordinadora Tècnica del Pla de Reactivació Socioeconòmica
ï‚· Sílvia Parés Riba, com a representant de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de
Reus
QUART: Podran ser beneficiaris d’aquesta convocatòria les empreses i treballadors o
treballadores autònomes de la ciutat de Reus que compleixin els requisits generals i
específics fixats a la base segona i els següents requisits complementaris:
En el requisit general 1 de les bases reguladores s'especifica que per ser beneficiari s'ha
de "Ser titular d'una activitat econòmica o negoci amb un centre de treball ubicat a la
ciutat de Reus [...]", per tant, que tinguin llicència municipal d'activitats en aquesta ciutat.
Per a la present convocatòria, es considera oportú possibilitar l’accés a aquestes
subvencions a aquells professionals que no disposen necessàriament d’un espai fixe on
desenvolupen l’activitat pel fet que aquesta situació, en els col·lectius susceptibles
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d’esdevenir beneficiaris, és una situació que es produeix sovint, de tal manera que el
manteniment del requisit de la disposició d’un espai físic per part del beneficiari exclouria
d’aquesta convocatòria múltiples professionals dels sectors a fomentar que durant la
pandèmia han vist limitada de forma substancial la possibilitat de desenvolupar la seva
activitat professional. En aquest cas, els professionals dels sectors subvencionats que no
siguin titulars d’una activitat o negoci amb un centre de treball ubicat a la ciutat de Reus,
hauran de justificar aquesta condició en el moment de fer la sol·licitud amb una
declaració responsable que la seva activitat no es realitza dins d’un centre de treball
específic i, per aquest motiu, no té llicència municipal d’activitat.
En concret, les empreses i/o autònoms que portin a terme alguna de les activitats
econòmiques següents:
1.1. Activitats de lleure en l'àmbit educatiu, fisicoesportiu i de salut:
Empreses i/o autònoms que ofereixin aprenentatge artístics: dansa, música, pintura,
cinema, circ, teatre, arts escèniques o visuals, aprenentatges tecnològics, científics i
manuals i d’altres similars. Empreses i/o autònoms que ofereixin aprenentatges
d’idiomes o suport en diverses matèries d’aprenentatges, així com serveis i programes
educatius. Empreses i autònoms que realitzen activitats fisicoesportives de lleure classificades d'aquesta manera pel Consell Català de l'Esport- o de salut en el temps de
lleure: ioga, pilates, arts marcials, etc.
1.2. Activitats esportives: entitats gestores de les instal·lacions esportives censades al
Cens d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC):
Empreses que gestionen instal·lacions esportives (epígraf 967,1 instal·lacions esportives i
epígraf 967,2 escoles i serveis de perfeccionament de l'esport)
Així com:
• Que hagin iniciat l'activitat econòmica abans de l'1 de gener de 2020.
• Que el percentatge d’ingressos s’hagi vist reduït durant l’any 2020 en un 40 % respecte
de l’any anterior. En el 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.
• No es fixa un nombre màxim de treballadors, en el benentès que moltes empreses
d’aquests sectors són autònoms, sense estructura fixa de treballadors i contracten en
funció del calendari o programacions variables a d’altres autònoms o empreses de
serveis.
• No es tindrà en compte la disminució de treballadors, en el benentès que moltes
empreses d’aquests sectors són autònoms, sense estructura fixa de treballadors i
contracten en funció del calendari o programacions variables a d’altres autònoms o
empreses de serveis.
2. No poden optar a aquestes subvencions:
Queden excloses d’aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre.
Les sol·licituds i les justificacions, quan correspongui, s’han de presentar de manera
telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, https://seu.reus.cat, emprant el
tràmit Subvencions a empreses i autònoms com a mesures extraordinàries pel foment
de l’ocupació i per atenuar els efectes econòmics de la COVID 19, en el moment de fer la
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sol·licitud, i emprant el tràmit Justificació de subvenció a empreses i autònoms com a
mesures extraordinàries pel foment de l’ocupació i per atenuar els efectes econòmics de
la COVID 19, en el moment de fer la justificació.
Sempre que els sol·licitants autoritzin de forma expressa, en la sol·licitud de subvenció,
l’accés a les dades d’altres Administracions Públiques, no serà preceptiva la presentació
dels següents documents: alta censal model 036 o 037 de l’Agència Estatal Tributària,
certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries i fiscals davant
l’Agència Estatal Tributària, certificat acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions
tributàries i fiscals davant l’Agència Tributària de Catalunya, certificat acreditatiu d’estar al
corrent de les obligacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.
CINQUÈ: Determinar per aquesta línia de subvencions, 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 30 de juny de 2021, ambdós inclosos.
SISÈ: L'import a concedir a cadascun dels beneficiaris s’atorgarà seguint l’ordre de
presentació de les sol·licituds fins a esgotar la disponibilitat pressupostària. L’import
individual a concedir serà de 1.200 €.
SETÈ: Determinar, per aquesta Línia 1, els anys 2019 i 2020 com a períodes als quals ha
de correspondre la documentació justificativa dels ingressos obtinguts prevista a la base
catorzena de les bases reguladores per a la concessió de subvencions.
VUITÈ: La difusió de la col·laboració municipal es farà, mitjançant la corresponent
publicitat a les pàgines web i xarxes socials, si escau, o mitjançant la col·locació d’una
enganxina amb el logotip del Pla de Reactivació Econòmica i Social Reactivem Reus. El
logotip per publicitar a les pàgines web i xarxes socials es podrà descarregar a la pàgina
web reus.cat/reactivemreus. L’enganxina amb el logotip del Pla de Reactivació Econòmica
i Social Reactivem Reus es podrà recollir al punt d’atenció al públic situat a l’entrada de
l’antic Hospital, al carrer Sant Joan s/núm.
La justificació de la difusió es farà mitjançant la presentació d’una imatge, on es vegi la
difusió de la col·laboració municipal, en el moment de fer la corresponent justificació de
la subvenció.
NOVÈ: D’acord amb l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú a les Administracions Públiques i amb els articles 4.5 i 17 del
Reglament municipal de les notificacions i comunicacions per mitjans electrònics, la
notificació de les resolucions de concessió o denegació i qualsevol altre acte inherent al
procediment tramitat arran de la sol·licitud de subvenció s’efectuarà mitjançant
notificació electrònica a l’oficina virtual de la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus.
DESÈ: Les resolucions que es dictin per a la concessió o denegació de les sol·licituds
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seran definitives en via administrativa, i contra elles es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva
notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que hagi dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar de la recepció de la
seva notificació.
ONZÈ: Publicar l’extracte de la convocatòria 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 2021009892 de data 25 de maig 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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