Àrea de Promoció Econòmica
AJUNTAMENT DE REUS
Av. de Bellissens, 42
Edifici Tecnoparc - 43204 REUS

DECRET
Atès que l’emprenedoria és un element clau en el present i el futur de l’economia del
nostre país i actualment una de les principals fonts d’ocupació i generació de llocs de
treball.
Atès que l’Ajuntament de Reus és conscient de la importància que té per la nostra ciutat
donar suport a les noves iniciatives empresarials i un dels principals objectius és la
promoció econòmica, el foment de l’esperit emprenedor, la formació del capital humà i el
suport a les iniciatives empresarials, per tal de contribuir a la creació de llocs de treball.
Atès que aquest Ajuntament, juntament amb REDESSA, la UOC, la Fundació URV, la Cambra
Oficial de Comerç de Reus, SECOT, FAMIPRA SLU i TICNOVA Quality Team S.L tenen la
voluntat de col·laborar, com han fet els darrers anys, en l’organització d’uns premis destinats
al foment i la promoció de l’emprenedoria, per tal de premiar els tres millors projectes de
creació d’empresa.
Vista la proposta tècnica de formalitzar un conveni de col·laboració amb les diverses entitats
que participen i col·laboren per tal de dur a terme el desenvolupament dels premis
ReusEmpresa.
Atès que la Junta de Govern Local de la Corporació, en sessió duta a terme el dia
20.06.2014 aprovà inicialment les Bases que han de regir la concessió dels Premis
ReusEmpresa, per tal d’estructurar i fixar els criteris per regular uns premis als tres millors
projectes de creació d’empresa a la demarcació de Tarragona.
Atès que les esmentades bases restaren definitivament aprovades, ja que en el tràmit
d'informació pública no s'hi formularen reclamacions ni suggeriments.
Vist l'informe dels serveis tècnics de Promoció Econòmica, pel qual s'informa de la
necessitat de dur a terme la convocatòria d'aquestes bases de forma immediata per tal de
possibilitar-ne la seva eficàcia durant l'any 2016.
Vist l’informe de fiscalització prèvia de la intervenció municipal que acredita l’existència de
crèdit suficient pels imports esmentats i amb càrrec a les partides referenciades del
pressupost municipal de l’any 2016.
Vist el que disposen l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, els articles 55 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el reglament que desenvolupa la Llei de subvencions, i l’article 125 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals i l’ordenança general de subvencions aprovada per aquest
Ajuntament.
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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.
Per tot l’exposat, HE RESOLT:
Primer: Efectuar la convocatòria corresponent a l’any 2016 per a la concessió dels Premis
ReusEmpresa als tres millors projectes de creació d’empresa a la demarcació de Tarragona,
d’acord amb les bases específiques que foren aprovades per acord de la Junta de Govern
local de data 20 de juny de 2014 i que foren publicades íntegrament al BOPT amb número
188 de data 14 d’agost de 2014.
Segon: Aprovar la dotació de la convocatòria de 7.452,00 euros, amb càrrec de 6.000,00
euros a l’aplicació pressupostària 20706-433000-47001 en concepte de guardons dels tres
premis regulats a les Bases dels Premis i 1.452,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 20706-433000-22799 en concepte d’un vídeo de presentació pels
guanyadors dels premis, ambdues del pressupost municipal 2016.
Tercer: Determinar com a data inicial de presentació de sol·licituds l'endemà de la
publicació de la convocatòria en el butlletí Oficial de la província de Tarragona i, com a
data final el 4 de novembre de 2016, ambdós inclosos.
Quart: L’Ajuntament de Reus, amb la col·laboració de la plataforma URV Emprèn,
gestionada per la Fundació Universitat Rovira i Virgili (FURV), posa a disposició de tots els
participants un curs que imparteix la Càtedra URV-Empresa sobre el Foment de
l’Emprenedoria i la Creació d’Empreses. Aquest curs és opcional i gratuït pels participants i
es realitzarà del 3 al 21 d’octubre de 2016 a la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de Reus (avinguda Universitat 1, Reus).
Una vegada finalitzat el curs, i fins el 28 d’octubre de 2016, es posarà a disposició dels
inscrits un grup de professors de la URV, juntament amb professionals de REDESSA, la UOC,
la Cambra Oficial de Comerç de Reus, FAMIPRA SL i SECOT Reus, que oferiran una tutoria
personalitzada per resoldre els dubtes que sorgeixin en la redacció del pla d’empresa.
Tots els participants hauran de presentar fins el 4 de novembre de 2016 la documentació
que s’especifica al punt vuitè de les Bases corresponents.
Cinquè: Del 7 al 18 de novembre de 2016 el comitè avaluarà els projectes presentats i
seleccionarà, per majoria absoluta, els tres millors projectes de creació d’empresa segons els
criteris d’avaluació que es detallen en la base novena, reguladora dels esmentats premis. A
aquest efecte el comitè, si s’escau, podrà concertar entrevistes o demanar una presentació
del projecte als autors per tal d’aclarir-ne aspectes concrets.
Sisè: El comitè d’avaluació dels premis està format per membres designats per cada entitat
organitzadora: Ajuntament de Reus, Fundació Universitat Rovira i Virgili, Cambra Oficial de
Comerç de Reus, SECOT, FAMIPRA SL, UOC i REDESSA.
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El resultat del comitè d’avaluació, que serà inapel·lable, s’elevarà a l’alcalde o regidor
competent per raó de la matèria, que resoldrà sobre la concessió dels premis amb estricta
subjecció a l’esmentat resultat.
Setè: Els Premis ReusEmpresa de la present convocatòria, consisteixen en:
- Guardons econòmics de 3.000, 2.000 i 1.000 euros corresponents al primer, segon i
tercer premi respectivament.
- Gravació, edició i postproducció d’un vídeo de presentació per cadascun dels
guanyadors dels premis ReusEmpresa en format digital valorats els tres en un total de
1.452,00 €.
- Els premiats podran ubicar-se, alternativament, a les instal·lacions de REDESSA del Viver
d’Empreses ubicat a l’edifici del Camí de Valls números 81-87 o de l’espai de
Tecnoredessa de l’edifici TECNOPARC, o a les del Centre d’Iniciatives Empresarials de la
Conca de Barberà (Concactiva), o el Viver de Celleristes de la Conca de Barberà, o a les
del Centre la Ribera de Flix, creat per la societat Flix Iniciatives Gestió d’Iniciatives
Econòmiques, S.A o en el centre de negocis CINMS de La Sènia amb les bonificacions
als preus del lloguer que s’especifiquen al punt onzè de les Bases.
Vuitè: Els tres millors projectes de creació d’empresa es faran públics a les 12h del 22 de
novembre de 2016. Igualment, els organitzadors informaran del resultat final, mitjançant el
correu electrònic, a tots els candidats que han participat en el concurs.
Novè: El premi es farà efectiu quan els guanyadors presentin a Reus Desenvolupament
Econòmic SA abans del 15 de desembre del present any la documentació següent:
 La fotocòpia del NIF, si és el cas.
 L'acreditació de la representació per actuar en nom de la persona jurídica, si és el cas.
 L’alta del cens ( model 036/037)
 L’alta d’autònoms, si s’escau.
 L’última declaració d’IVA i IRPF/ Impost de Societat (en el cas d’haver-n’hi)
 Els certificats d’estar al corrent amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social

El lliurament de premis i diplomes dels finalistes es durà a terme la segona quinzena de
novembre de 2016 a les instal·lacions de firaReus de l’edifici Tecnoparc (avinguda de
Bellissens 40 de Reus).
Desè: D’acord amb la normativa vigent, 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: 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
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Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) i a la pàgina
web de l'Ajuntament de Reus www.reus.cat

