La societat té per objecte:

1)

Promoure estudis i anàlisis de la situació econòmica orientats a una mobilització de recursos i una
promoció d’ocupació més eficaces.

2)

Participació en projectes empresarials, potenciant la modernització de l’estructura productiva i la
formulació de propostes per a la creació de noves activitats industrials, tant públiques com privades.

3)

Participar, directa o indirectament, en el finançament d’altres empreses a través de fórmules de
capital-risc o similars.

4)

Avaluar i coordinar les iniciatives promogudes, tant pel sector públic com pel privat, encaminades al
foment de l’activitat econòmica i a l’estímul d’inversions generadores d’ocupació.

5)

Creació i gestió de centres de suport i de serveis per a les empreses, preferentment les de nova
creació.

6)

Habilitació de locals per a l’emplaçament físic d’empreses.

7)

Subministrament de serveis generals i logístics a les empreses instal•lades als centres de suport i a
les instal•lades fora.

8)

Donar assessorament en els diferents àmbits empresarials; en especial, pel que fa referència a la
creació i posada en marxa de noves empreses.

9)

La realització d’estudis generals sobre tots els sectors d’actuació, com també facilitar els resultats i
les conclusions a les persones físiques i jurídiques interessades.

10)

Donar suport a la col•laboració entre les empreses i les institucions.

11)

El foment, gestió i la promoció urbanística i d’obres i la realització de qualsevol estudi, treball,
projecte i tasca encaminada a desenvolupar els processos urbanístics i aconseguir la seva
materialització. De la mateixa manera, podrà realitzar activitat urbanitzadora, construcció i gestió
d’immobles, gestió, administració i explotació d’obres i serveis resultants de l’actuació corresponent.

12)

La promoció i foment dels sectors econòmics, en general, mitjançant, d’una banda, l’organització i
gestió de congressos, cursos, jornades o esdeveniments de caràcter científic, tècnic, professional,
cultural, lúdic i social i, d’altra banda, mitjançant la realització d’activitats firals, en general, enteses
com a manifestacions que tenen per objecte l’exposició i oferta de béns i serveis, per afavorir-ne la
promoció i la difusió, promovent els contactes i intercanvis dels diferents sectors, apropant l’oferta
de les diferents branques de l’activitat econòmica a la demanda.

13)

Promoció, reestablir una estratègia de creixement econòmic, competitiu, sostenible i que generi
cohesió entre tots els agents econòmics del camp, a través de la cultura de la innovació.

14)

Modernitzar les infraestructures cientificoempresarials del Camp, amb l’objectiu de dotar el Camp
dels equipaments i els serveis necessaris per desenvolupar-hi les activitats científiques i formatives
de referència, així com els canals per dur a terme la seva transferència al sector empresarial.

15)

Cooperar i col•laborar amb el sector públic, com a element de suport i ajuda a la coordinació i
vertebració de l’esforç públic en R+D+I i promoure la seva projecció internacional.
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16)

La promoció externa amb l’objectiu de facilitar la implantació d’empreses tecnològiques, centres
d’investigació, activitats empresarials d’alt valor afegit en el TECNOPARC – Parc Tecnològic del
Camp –i altres equipaments ubicats en el terme municipal de Reus.

17)

La realització i promoció d’esdeveniments, contractes, convenis i marcs de col•laboració a nivell
estatal i internacional amb l’objectiu d’impulsar projectes de recerca i desenvolupament entre
empreses, centres d’investigació, Universitats, Parcs Científics i Tecnològics, Associacions i
organitzacions dedicades a la investigació, entre altres.

18)

L’impuls i recolzament i la col•laboració entre institucions i empreses interessades en la promoció
del TECNOPARC – Parc Tecnològic del Camp.

19)

La realització i promoció d’estudis i projectes d’investigació, anàlisi i desenvolupament en l’àmbit de
les noves tecnologies; la col•laboració en el disseny de les infraestructures i dels serveis que
configuren l’oferta del TECNOPARC – Parc Tecnològic del Camp i la gestió de centres,
infraestructures i serveis d’empreses i/o altres entitats relacionades amb el TECNOPARC - Parc
Tecnològic del Camp.

20)

Promoció, realització i execució d’estudis i projectes urbanístics així com la redacció, tramitació i
execució d’instruments de planejament i projectes d’urbanització.

21)

Elaboració i execució de projectes de gestió i execució urbanística, ja sigui de reparcel•lació,
compensació, cooperació i/o expropiació.

22)

Té la condició d’entitat urbanística especial i pot tenir la consideració d’administració actuant.

23)

Elaboració i execució de projectes de gestió i execució urbanística, ja sigui de reparcel•lació,
compensació, cooperació i/o expropiació.

24)

Actuar com a beneficiària d’expropiacions.

25)

Alienació i lloguer de solars, edificis construïts o en fase de construcció o rehabilitació i adquisició,
transmissió, execució, modificació i extensió de tota classe de drets sobre els béns mobles i
immobles.

26)

Formar part o impulsar juntes de compensació i entitats urbanístiques en general, de tot tipus
d’associacions administratives de propietaris que tinguin finalitat urbanística. Executar ’obres
d’urbanització, edificació, remodelació, rehabilitació, dotació de serveis i equipaments de qualsevol
tipus.

27)

Promoció, gestió, administració i explotació del Patrimoni Municipal del Sòl i promoció,
urbanització, construcció, compravenda, lloguer, explotació i administració de terrenys i béns
immobles¸ ja siguin propietat de la societat, de l’Ajuntament de Reus, de qualsevol de les altres
societats municipals, inclòs de tercers, sempre que hi hagi el corresponent títol habilitant.

28)

L’assumpció de la realització de serveis especialitzats que li encarregui l’Ajuntament i en especial, tot
el que fa referència a pavimentació de calçades, obres de viabilitat, instal•lació de serveis, estètica
viària i circulació.
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