Regidoria Economia Coneixement i Habitatge
ECH 8/2020 OF.
En Ricard Camprubí Magriñá, Secretari delegat de la Comissió Informativa de Serveis
d'Hisenda i de Serveis Generals de l'Ajuntament de Reus.
CERTIFICO:

Signat electrònicament
Ricard Camprubí Magriñá
18/11/2020

Que la COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS D'HISENDA I DE SERVEIS GENERALS, en
sessió duta a terme el dia 16 de novembre de 2020, va informar favorablement l'acord
que seguidament es transcriu, amb la salvetat i a reserva dels termes que resultin de
l'aprovació de l'acta, segons el que senyala l'article 206 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals:
Economia i Coneixement. Aprovació bases convocatòria subvenció impuls
transformació digital 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.
Línia 2: Implantació de projectes de transformació digital.
Atès que paral·lelament, de forma simultània a l’aprovació d’aquestes bases,
es té previst aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions, per tal que es
puguin activar aquests ajuts dins de l’exercici en curs.
Vist l’esborrany de bases proposades pels serveis tècnics municipals, que
consten a l’expedient.
Vist l'informe emès per la coordinadora tècnica de la regidoria d’Empresa,
Ocupació i Habitatge, en data 10 de novembre de 2020, que concreta els
extrems que s’han d’incloure en les bases així com en la convocatòria que es
pretén tramitar de forma simultània.
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Vist l’informe emès per l’Assessoria Jurídica de data 13 de novembre de 2020,
pel qual s’informa favorablement sobre el contingut d’aquesta resolució.
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.
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Vist l’article 124 del citat Decret 179/1995, que preveu que les bases per a
l’atorgament de subvencions han de sotmetre’s a informació pública per un
termini mínim de 20 dies, i s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província i
al tauler d’anuncis de la corporació, inserint-se una referència d’aquest anunci
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 23 de la llei 38/2003 i l’article 18 de l’ordenança
general de subvencions, que possibilita l’aprovació de les bases i de la
convocatòria de forma simultània.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 7 de la citada ordenança i
l’article
124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), el Ple de la Corporació
esdevé l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases específiques que
regiran la concessió de les respectives subvencions, sens perjudici de les
competències establertes per la legislació i les atribuïdes en funció de
l’organització municipal existent en cada moment.
Atès que el Ple de la Corporació, en reunió duta a terme el dia 3 de juliol de
2019, acordà delegar en la Junta de Govern Local totes les competències que
corresponen al
Plenari però que resulten de caràcter delegable, circumstància que es produeix
en relació a les bases que es pretenen aprovar.
Atesa, no obstant, la urgència ja justificada en l’aprovació de les bases, i atès
que el Ple es reunirà de forma prèvia a la Junta de Govern local, circumstància
que justifica l’avocació de la competència per part del Ple per aprovar aquestes
bases.
Vist el que disposen l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim
jurídic del sector públic, i a l’article 9 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en
relació a l’avocació de competències.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa
de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Avocar la competència prèviament delegada a la Junta de Govern
local per adoptar els acords que seguidament es relacionen.
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SEGON. Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions de
l’ajuntament de Reus per a l’Impuls a la transformació digital de les pimes,
cooperatives, autònoms i professionals, en règim de concurrència competitiva,
en els termes previstos a l’expedient de referència.
TERCER. Sotmetre l’expedient d’aprovació de les bases al tràmit d’informació
pública en la forma reglamentàriament establerta, entenent-se definitivament
aprovat en el cas que en el termini establert per aquest tràmit no es formulin
al·legacions ni reclamacions.
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CINQUÈ. Facultar a la regidora delegada de l’Àrea d’Economia, Coneixement i
Habitatge per tal que adopti qualsevol resolució necessària per a l’aplicació
efectiva d’aquestes bases.
"
I perquè consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro la present certificació, a la
ciutat de Reus.
La Secretaria
Ricard Camprubí Magriñá
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