
 

MEMÒRIA DE LA REGIDORIA DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I ECONÒMIC 
 
ASSUMPTE: Aprovació per a la sol·licitud i concessió d’ajuts premis REMSA 
MEMÒRIAL, SA d’innovació en economía circular i ecodisseny Terres de l’Ebre 

El Fablab Terres de l’Ebre de  l’Ajuntament d’Amposta organitza els Premis a la Innovació en 
Economia Circular i Ecodisseny Terres de l’Ebre, per tal d’impulsar un disseny sostenible en 
el medi ambient i sota el paraigües dels 17 ODS de l’Agenda 20/30. L’economia circular 
presenta diferents àmbits en les quals es realitzen accions que contribueixen a mantenir el 
valor dels productes i materials el màxim temps possible. Exemples d’aquests àmbits són: 
l’ecodisseny de nous productes, nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels 
recursos, la seva reutilització, així com la remanufactura de productes. 
 
El seus principals objectius són:  

1) Reconèixer i proporcionar suport a accions, projectes o iniciatives del món 
acadèmic que promouen l’acceleració cap a una economia circular a les Terres de 
l’Ebre. 

2) Creació de sinergies entre estudiants i projectes del FabLab Terres de l’Ebre que 
fomentaran les col·laboracions.  

3) Visibilitzar i posar en sinergia idees i projectes d’economia circular del territori. 
 
Els principis de necessitat i eficàcia que han de presidir, entre d’altres, l’actuació de 
l’administració pública justifica l’existència del reglament que reguli el funcionament 
d’aquestes bases de manera que la seva activitat es pugui desenvolupar per totes les parts 
implicades eficaçment creant un canal o procediment d’expressió de la seva voluntat. 
 
El reglament del qual ha de dotar-se l’Ajuntament haurà de regular, bàsicament: 

a) Els objectius. 
b) Els beneficiaris dels ajuts. 
c) Requisits de les persones beneficiàries. 
d) Règim de comunicacions. 
e) Recursos 

 
Per tal de procedir a l’aprovació del reglament es deurà tenir en compte el que disposen 
els articles 129 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, en aplicació dels quals: 
1. Els serveis jurídics municipals procediran a la redacció d’un esborrany, el qual serà 
coherent amb la resta de l’ordenament jurídic aplicable al servei per tal de garantir el 
principi de seguretat jurídica. El text de les bases haurà de permetre el seu fàcil 
coneixement i comprensió facilitant la presa de decisions als seus destinataris, evitant 
càrregues administratives innecessàries i racionalitzant la gestió dels recursos públic en la 
seva aplicació. 
2. L’esborrany de les bases es publicarà a la pàgina web de l’ajuntament abans d’iniciar la 
tramitació administrativa per la seva aprovació, per un termini de 20 dies hàbils, per tal 
que els interessats puguin manifestar la seva opinió en relació amb la necessitat i 
conveniència de la seva aprovació i sobre el contingut del mateix. 
3. La Comissió informativa de Desenvolupament Social i Econòmic, assistida del tècnic o 
tècnica designat per la Secretaria de la Corporació, tindrà la condició de comissió 



 

encarregada de la formulació de les bases i de la proposta per la seva aprovació al Ple de la 
Corporació. 
4. La comissió deurà tenir en compte per formular les bases, l’opinió que hagin manifestat 
els interessats durant el període d’informació pública prèvia. 
5. La comissió traslladarà, un cop acabades les seves actuacions, la proposta de les bases a 
aquesta Alcaldia per tal de procedir a la tramitació administrativa per la seva aprovació, 
publicació i entrada en vigor. 
 
Amposta, a data de la signatura. 
 
 
El REGIDOR, 
 
 
 
 
Pep Simó Parra 
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