INFORME TÈCNIC RELATIU A LES BASES REGULADORES I LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS D’IMPULS A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE LES PIMES, COOPERATIVES,
AUTÒNOMS I PROFESSIONALS.
Atès que l’Ajuntament de Reus està implementant un Pla de Reactivació Econòmica i Social
per afrontar amb més recursos la situació sorgida arran de la pandèmia de la Covid19, amb
un conjunt de mesures de suport adreçades a la ciutadania i al teixit productiu, entre les
quals, un conjunt d’actuacions per potenciar la transformació digital.
Atès que, en el marc de les actuacions referides s’ha determinat promoure accions per
impulsar la transformació digital de les empreses.
Donat que l’actuació que es proposa està així mateix inclosa dins de les competències de
l'Ajuntament de Reus en el marc de la promoció de la participació dels ciutadans en l'ús
eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, d’una banda, i
en el suport a la innovació, els sistemes d’informació, i societat del coneixement d’una altra,
competències aquestes últimes assignades a la regidoria d’Economia, Coneixement i
Habitatge, s’han elaborat unes bases de subvencions per impulsar la transformació digital les
pimes, cooperatives, autònoms i professionals que desenvolupen la seva activitat econòmica
a Reus, amb dos línies d’ajuts:
Línia 1: Consultoria per a la Transformació digital, dotada amb 40.000€.
Línia 2: Implantació de projectes de transformació digital, dotada amb 80.000€.
Atès que per poder activar aquests ajuts dins de l’exercici en curs s’esdevé necessari tramitar
l’aprovació de les bases i la convocatòria de manera simultània.
Vist el que disposen 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 16/09/2010.
Atès que 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.
ES PROPOSA:
Aprovar les bases reguladores adjuntes i la convocatòria la convocatòria per a l’atorgament
de subvencions de l’ajuntament de Reus per a l’Impuls a la transformació digital de les pimes,

Informe Tècnic Bases i Convocatòria Impuls Transformació Digital pimes i autònoms

Pàg. 1

cooperatives, autònoms i professionals, en règim de concurrència competitiva, de conformitat
amb les bases reguladores.
Segon: Beneficiaris.
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els professionals autònoms i les empreses
que, independentment de la seva forma jurídica (autònoms, societats limitades, societats
civils, cooperatives, etc.), compleixin els requisits generals i específics definits en el punt 3 de
les bases.
Tercer: Objecte.
L’objecte d’aquesta convocatòria és convocar el procediment per a la concessió de
subvencions municipals pels programes següents:
Línia 1: Consultoria per a la Transformació digital.
Línia 2: Implantació de projectes de transformació digital.
Quart: Dotació pressupostària.
Aprovar una dotació pressupostària per la present convocatòria per un import total de
120.000 euros del pressupost 2020, dels quals, 40.000 euros es destinen a la línia 1, a càrrec
de la partida 20906 - 43952 – 47001 (per vinculació), i 80.000 euros a la línia 2, a càrrec de la
partida 20906-43952-770. Aquesta distribució tindrà el caràcter d'estimativa, a tal efecte en el
supòsit que es produeixin romanents en un dels programes, aquests podran ser utilitzats per
ampliar la dotació de l’altre programa.
Cinquè: Sol·licituds.
Les sol·licituds es poden presentar en el termini de 2 mesos a partir de l’endemà de la
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, un cop les bases
esdevinguin definitives.
Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament en el model normalitzat, mitjançant el
tràmit que l’Ajuntament de Reus habilitarà a la seva Seu Electrònica. La presentació telemàtica
és obligatòria per les persones jurídiques i resta d’ens i subjectes indicats a l’article 14.2 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica
admesos per la Seu electrònica per a persones jurídiques.
A les sol·licituds cal adjuntar-hi la documentació que es detalla a la base 9.1 de les Bases
Reguladores dels presents ajuts, quan aquesta no sigui consultable per la pròpia
administració. Pel que fa al document

RNT (relació

nominal

de

treballadors)

de

la

Seguretat Social, s’haurà de presentar la documentació del semestre anterior a la sol·licitud.
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En el model de sol·licitud s’especificaran aquells documents que puguin ser substituïts per
una declaració responsable, sens perjudici de les facultats de verificació i inspecció de les
dades .
Sisè : Actuacions subvencionables.
Als efectes d’aquesta convocatòria, són subvencionables les següents actuacions:
a) per a les subvencions de la Línia 1, totes les actuacions de consultoria per a l’elaboració del
pla de transformació digital de l’empresa, relativa a qualsevol dels processos del cicle de vida
del producte o servei: disseny, producció, comercialització i gestió, i proveïda pels agents
detallats en el punt 3.6 de les bases reguladores.

El pressupost mínim del total de les

actuacions de consultoria ha de ser de 2.000€.
b) per a les subvencions de la Línia 2, totes les actuacions relacionades amb la implantació del
projecte de transformació digital que implementin i/o desenvolupin serveis, programari o
equipament TIC , vinculats a qualsevol dels processos del cicle de vida del producte o servei:
disseny, producció, comercialització i gestió, d’acord amb l’establert al punt 3.9 de les bases
reguladores.
Setè: Quantia de les subvencions
De conformitat amb el previst a la base 7 de les bases reguladores d’aquestes subvencions,
els ajuts seran de fins el 50% del pressupost amb els imports màxims següents:
Fins a 4000€ per la Línia 1: Consultoria per a la Transformació digital
Fins a 8.000€ per la Línia 2: Implantació de projectes de transformació digital.
Vuitè: Valoració de les sol·licituds.
Les sol·licituds es prioritzaran tenint en compte els criteris de valoració definits a l’apartat 11
de les bases reguladores:
-El major esforç per crear i/o consolidar llocs de treball,
-L’abast del pla de projecte en el cas de la línia 2.
-El major % de cofinançament
-La mida de l’empresa d’acord al nombre de treballadors, prioritzant les més
petites.
d’acord amb la següent puntuació:
- Per la consolidació de llocs de treball, fins a un màxim de 30 punts:


30 punts si han consolidat el 100% de la plantilla



20 punts si han consolidat el 90% o més



15 punts si han consolidat el 80% o més
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10 punts si ha consolidat el 70% o més



0 punts si no ha consolidat almenys el 70% de la plantilla

- Per la creació/consolidació de llocs de treball generats pel projecte al municipi de Reus,
aplicable només en el cas de la línia 2, fins a un màxim de 20 punts:
Per cada lloc de treball nou creat 5 punts, que es multiplicarà per dos si és del grup de
cotització del 2 o 1. En el cas que sigui el contracte indefinit es multiplicarà per dos la
puntuació. La creació de llocs de treball s’ha de justificar amb contractes i nòmines.
- Pel projecte de Transformació digital (línia 2) fins un màxim de 30 punts:


Fins a 10 punts en funció dels nous productes o serveis que s’obtindran



Fins a 10 punts en funció de la viabilitat en la seva completa execució



Fins a 10 punts per l’estudi econòmic i financer dels seus beneficis i la sostenibilitat
econòmica del projecte a 3 anys

- Pel cofinançament, fins un màxim de 20 punts:
La puntuació serà directament proporcional al % de cofinançament superior al 50% del
projecte per part del sol·licitant: x= 20 x % (cofinançament -50) / 50.
- Per la mida de l’empresa d’acord al nombre de treballadors, fins a 10 punts
Per empreses de menys de 10 treballadors i fins una facturació de 2 milions
d’euros/any, fins a 10 punts, aportant el certificat del registre mercantil de l’anualitat en
curs.
En cas d’empat, l’ordre de concessió serà per la menor dimensió de l’empresa segons
el nombre de treballadors i en cas d’empat per menor import de facturació de
l’anualitat.
Novè: Comissió de valoració
La comissió de valoració estarà integrada per:
a) el/la responsable tècnic de la regidoria d’Economia, Coneixement i Habitatge
b) el/la responsable tècnic del servei municipal de Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions, que actuarà com a secretari/a de la Comissió i
c) el personal tècnic designat per l’empresa municipal Reus Desenvolupament Econòmic S.A.,
la qual esdevindrà, a tal efecte, departament o entitat col·laboradora de l’Ajuntament de Reus
en la gestió d’aquestes subvencions, en els termes previstos als articles 12 i 16 de la Llei
general de subvencions.
Desè: Notificacions.
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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.
Onzè: Publicació.
De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, publicar l’extracte de la convocatòria, el text complert de
la

qual

podrà

consultar-se

a

la

Base

de

Dades

Nacional

de

Subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) i a la web de l’Ajuntament.

La qual cosa s’informa als efectes oportuns,
digitalmente por
Rosario ROMANO DE Firmado
Rosario ROMANO DE LOS
LOS SANTOS - DNI SANTOS - DNI 06218419R (TCAT)
Fecha: 2020.11.11 11:08:05
06218419R (TCAT) +01'00'
Charo Romano de los Santos

Coordinadora Tècnica
Regidoria d’Economia, Coneixement i Habitatge
Vist-i-plau
Josep Solé Tarragó
Gerent de Serveis Generals
Josep SOLÉ
TARRAGÓ - DNI
39660834W (AUT)

Firmado digitalmente por
Josep SOLÉ TARRAGÓ DNI 39660834W (AUT)
Fecha: 2020.11.11
11:29:29 +01'00'
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