CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE PROFESSIONALS PER AL
PROJECTE PECT AGROBIOFOOD B. PONENT PER PART DE LA FEDERACIÓ
DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA PER A L’ESTUDI
D’IDENTIFICACIÓ I DEFINICIÓ DE MODELS PRODUCTIUS I MODELS DE
NEGOCI AGROALIMENTARIS DINS DEL MARC DE LA PRODUCCIÓ
SOSTENIBLE D’ALIMENTS I DE LA BIOECONOMIA CIRCULAR A IMPLANTAR
A LA ZONA DEL PLA DE LLEIDA
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (en endavant, “FCAC”) presenta una
convocatòria per a la contractació de professionals per a la realització d’un estudi d’identificació
i caracterització de les tendències de nous models de producció i de negoci agroalimentaris, dins
del marc de la producció sostenible d’aliments i de la bioeconomia circular, que puguin ser
implantats a la zona de la plana de Lleida a mitjà termini (2022-2030), en el marc del projecte
PECT AgroBioFood b. Ponent, (en endavant, “Convocatòria”). La present Convocatòria ha estat
degudament aprovada pel Consell Rector de la FCAC en reunió de data 23 de novembre de 2021.
La FCAC és l’òrgan de representació i defensa del cooperativisme agrari català, que té la finalitat
de reforçar l’activitat econòmica i social d’aquest sector, fent extensiu el seu compromís al
conjunt de la població agrària i el món rural. La FCAC dona resposta a les necessitats de les
cooperatives agràries i ramaderes, dels seus socis (pagesos i ramaders) i dels ciutadans del món
rural, treballa per fixar població al territori, contribuir al desenvolupament del món rural, al
sosteniment del medi ambient i propicia l’equilibri territorial. El cooperativisme és l’eix
vertebrador de la vida comunitària a molts dels pobles de Catalunya, amb la secció agrària, la de
serveis, de consum i la de crèdit, així com altres activitats complementàries. Entre les funcions
de la FCAC es destaca la seva tasca comunicativa, formativa, d’assessorament del sector
agroalimentari i de promoció de producte cooperatiu, així com la implantació de projectes
vinculats al desenvolupament rural amb un fort component d’innovació.
La FCAC és una entitat associativa sense ànim de lucre, que té la finalitat de representar,
promoure i donar suport al món cooperatiu agroalimentari i rural, la qual té caràcter privat i,
per tant, no és un organisme públic que es trobi subjecte al compliment de la normativa de
caràcter administratiu.
El PECT AgroBioFood b. Ponent és un projecte destinat a consolidar i reforçar una estructura
territorial d’innovació oberta i col·laborativa altament especialitzada a les terres de Ponent (que
inclou les comarques del Segrià, la Noguera, l’Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues i la Segarra).
L’estructura està orientada específicament a impulsar i gestionar la transformació del model
econòmic actual de la demarcació de Lleida cap a l’economia verda, afavorint la capacitat de
resiliència i productivitat sostenible de dos àmbits d’especialització sectorials consolidats dins
del nou model i relacionats amb els espais agraris i l’entorn rural: la producció d’aliments i els
serveis ecosistèmics. S’adjunta com Annex 1 extracte de la memòria del projecte PECT
AgroBioFood b. Ponent, a efectes d’informació.
El projecte PECT AgroBioFood b. Ponent, amb les seves operacions i actuacions, és determinant
per a l’assoliment dels objectius de l’estratègia territorial de creixement. Aquesta estratègia,
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impulsada per la Diputació de Lleida, ha estat elaborada a partir de la identificació d’un repte
prioritari per al territori: la necessitat de transformar el model econòmic actual de la demarcació
de Lleida cap a l’economia verda, per tal que pugui capturar el potencial valor social, econòmic
i ambiental de l’impuls d’aquest model econòmic a nivell global explotant de manera sostenible
el seu capital natural.
La FCAC, com a ens aglutinador de cooperatives del territori, esdevé així doncs un agent
estratègic per a la consecució d’aquest projecte, ja que una de les seves funcions és identificar
nous models productius i de negoci per a la transformació de la zona de Ponent cap a l’economia
verda. A banda, disposa d’una àmplia experiència en el desenvolupament de projectes socials i
d’emprenedoria en el sector agrícola.
L’operació de la qual és responsable la FCAC dins del projecte PECT AgroBioFood b. Ponent
correspon a la núm. 4, que porta el nom de “Demanda AgroBioFood: Nous models productius
i cadenes de valor per a l’adaptació a la demanda europea (market pull)”. Aquesta, té l’objectiu
de facilitar la generació de condicions favorables en el territori de Ponent perquè es
desenvolupin models de negoci associats a les noves tendències en consum d’aliments en els
mercats europeus, maximitzant l’aprofitament i valorització dels recursos naturals i humans
disponibles i integrant-hi el talent i la innovació com a elements claus en la seva sostenibilitat.
En la descripció de l’operació núm. 4 de la memòria consta que en aquesta operació es preveu
dur a terme una sèrie d’actuacions encaminades a l’anàlisi i coneixement de les necessitats i
demandes potencials del sector agroalimentari, emmarcats en el territori de Ponent. El
coneixement i la informació generats es traslladarà a una altra operació del projecte, a la núm.
3 relativa a l’ECOFood-HubLab, amb la finalitat que un altre membre i soci del projecte,
l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, pugui desenvolupar les pertinents actuacions.
Aquesta operació núm. 4 s’estructura en diverses actuacions a realitzar. La segona d’elles (A4.2)
correspon a la identificació i definició de nous models productius i nous models de negoci, la
qual constitueix expressament l’objecte de la present Convocatòria. En particular, es requereix
d’un estudi que identifiqui i defineixi nous models de producció i de negoci, dins del marc de la
producció sostenible d’aliments i/o de la bioeconomia circular, que puguin ser implantats a la
zona de la plana de Lleida (és a dir, a les comarques del Segrià, la Noguera, l’Urgell, el Pla d’Urgell,
les Garrigues i la Segarra) a mitjà termini (2022-2030). Per tant, per a la realització d’aquest
estudi s’hauran de tenir en compte les característiques i recursos de la zona, així com també
s’haurà d’incloure la descripció i quantificació dels requeriments d’innovació, tecnològics,
d’infraestructura, logístics i els requeriments de formació i disponibilitat de talent del territori
necessaris per la implantació i maneig de cadascun dels models de producció i de negoci
proposats.
Per tal de dur a terme l’actuació A4.2 en particular, és convenient comptar amb professionals
amb coneixements i experiència en la realització d’estudis d’aquest tipus i envergadura, pel qual
es fa necessària la seva contractació, tal com es preveu en el pressupost del projecte PECT
AgroBioFood b. Ponent. Així doncs, en base als principis de publicitat, transparència,
concurrència, objectivitat, igualtat, eficàcia i eficiència que regeixen la FCAC, s’ha aprovat la
present Convocatòria, amb l’objectiu de seleccionar a aquells professionals que s’adeqüin millor
en la contractació de serveis, per la seva prestació en nom i per compte propis. És a dir, la
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prestació de serveis s’executarà directament per l’entitat contractista sota l’oportú control,
vigilància i fiscalització per part de la FCAC, per tal d’assegurar el seu correcte desenvolupament.
En el projecte PECT AgroBioFood b. Ponent s’ha pressupostat una xifra de SEIXANTA-SET MIL
QUARANTA EUROS (67.040 €) (sense IVA) la contractació de serveis, assistència, consultoria,
formació o altres, dins del qual s’emmarcaria l’elaboració de l’estudi objecte de Convocatòria.
El Projecte AgroBioFood b. Ponent és finançat per la Unió Europea - Fons de desenvolupament
Regional - FEDER, la Generalitat de Catalunya i el Patronat de Promoció Econòmica de la
Diputació de Lleida i, en conseqüència, s’informarà oportunament a les autoritats corresponents
de l’entitat que resulti com a contractista.
Així doncs, tenint en compte els anteriors antecedents, la present Convocatòria es regirà per les
següents:

BASES REGULADORES
1. Objecte de la Convocatòria
L’objecte de la present Convocatòria és la selecció d’un professional, persona natural o jurídica
que reuneixi els requisits previstos en la mateixa, per a la prestació de serveis relatius a la
realització d’un estudi relacionat amb models de producció i de negoci, de conformitat amb
l’establert en la present Convocatòria i en el marc del projecte PECT AgroBioFood b. Ponent,
descrit en la part introductòria, l’extracte de la memòria del qual s’adjunta com Annex 1.
2. Objecte de la prestació de serveis
L’objectiu general de l’estudi és la identificació i definició de nous models de producció i de
negoci, dins del marc de la producció sostenible d’aliments i/o de la bioeconomia circular, que
puguin ser implantats a la zona de la plana de Lleida (és a dir, a les comarques del Segrià, la
Noguera, l’Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues i la Segarra) a mitjà termini (2022-2030) (en
endavant, “Estudi”).
Per a la realització d’aquest Estudi s’han de tenir en compte les característiques i recursos del
territori, així com la descripció i quantificació dels requeriments d’innovació, tecnològics,
d’infraestructura, logístics, de formació i disponibilitat de talent de la zona, i tots aquells
elements necessaris per a la implantació al territori de cadascun dels models de producció i de
negoci proposats.
Igualment, interessa de manera especial, que en aquest Estudi es faci la valoració de l’impacte
que els nous models productius i de negoci proposats tindran en el teixit productiu de cada
comarca en particular i per la societat de la demarcació geogràfica en general.
La documentació que l’entitat que esdevingui contractista haurà d’entregar a la FCAC
corresponent a l’Estudi consta dels següents lliurables:
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•
•
•
•

UN (1) informe intermedi de situació de les tasques realitzades.
UN (1) informe final exhaustiu, en format digital, que inclogui els annexos amb les fonts
d’informació i/o documentació consultada per dur a terme l’Estudi.
UN (1) informe final en format presentació.
QUATRE (4) sessions finals de difusió i formació sobre el contingut de l’Estudi i els resultats
obtinguts.

Es recomana que l’ informe final segueixi les següents indicacions respecte al format, estructura
i contingut, si bé l’entitat contractista podrà complementar-ho segons el seu criteri i know-how:
•
•

•

Format i llengua: lliurament en format digital, en qualsevol de les llengües oficials a
Catalunya, en la seva integritat, incloent un abstract i conclusions en català, castellà i anglès.
L’estructura de l’informe final proposada és la següent:
a) Resum executiu o abstract: breu anàlisis dels aspectes més rellevants de l’Estudi.
b) Índex.
c) Dades generals de l’Estudi: introducció, objectius, situació de partida del territori de
Ponent incloent l’avaluació del potencial i possibles limitacions de la zona per la
implantació de nous models productius i de negoci més sostenibles dins de l’àmbit de la
bioeconomia.
d) Metodologia utilitzada, recursos humans i tècnics utilitzats en la realització de l’Estudi,
protocol de recollida de les dades i tota la informació que pugui condicionar la
interpretació dels resultats de l’Estudi.
e) Contingut principal de l’informe (desenvolupat en el següent punt).
f) Resultats i conclusions principals.
Contingut principal: alguns dels elements interessants que hauria d’incloure l’informe son
els següents.
 Caracterització de les produccions agropecuàries, de les noves formes de producció
primària i secundària i descripció i quantificació dels requeriments necessaris per la
implantació i maneig d’aquestes noves produccions.
 Caracterització de nous models productius, de transformació i comercialització que
donin resposta a la demanda identificada en el estudi de mercat europeu (s’informa
que aquest estudi està en curs actualment).
 Identificació de les possibilitats de mecanització, tecnificació i/o automatització de
les operacions de maneig associades a cadascun dels models.
 Quantificació de les necessitats d’incorporació de talent i d’innovació en el sistema
per assegurar la correcta implantació dels nous sistemes de producció.
 Definició de nous models de negoci en les cadenes de valor associades als models
productius proposats per a cadascuna de les zones productives del territori de
Ponent.
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 Estudi de l’impacte de la implantació de cadascun dels models proposats sobre el
desenvolupament d’activitats secundàries i la capacitat de generació d’ocupació en
el territori.
 Articulació de les estratègies de mercat necessàries per a la fase d’implementació
dels models proposats.
L’informe intermedi de situació té com objectiu posar en coneixement de la FCAC els treballs
realitzats pel contractista fins al moment de la seva entrega i haurà de reflectir l’estat de les
tasques planificades, els objectius assolits, els riscos i problemes detectats, juntament amb les
accions encaminades a corregir-los i els objectius planificats per al següent període. La FCAC
podrà plantejar les directrius o indicacions que consideri convenients sobre aquest informe, a fi
que es tinguin en consideració.
El contractista realitzarà també vàries sessions de difusió i formació sobre els resultats obtinguts
en l’Estudi, en llengua catalana, dirigides a diferent públic objectiu: una al públic en general, una
segona a cooperatives agràries en particular, una tercera a personal tècnic de les cooperatives,
Universitats i centres de recerca que puguin estar interessats, i una última adreçada a la pròpia
administració (policy makers). El cost d’aquestes sessions queda inclòs dins de l’import total de
la prestació de serveis. Així mateix, qualsevol comunicació, producte o element de difusió que
es generi en base a la prestació de serveis (cartells, plaques, tríptics, guies, material tècnic o
didàctic, etc.) haurà de complir les obligacions en matèria d’informació i comunicació que
s’indicaran oportunament.
3. Règim jurídic d’aplicació
La normativa principal reguladora de la subvenció que ha estat atorgada en el marc del projecte
PECT AgroBioFood b. Ponent per Resolució de 12 d’abril de 2021 1, és l’Ordre PRE/161/2019, d'1
d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa
operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm. 7933) (en endavant, “Ordre
PRE/161/2019”) 2.
La present Convocatòria no té caràcter administratiu i, per tant, no li és d’aplicació la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic. No obstant, en la mesura que l’objectiu de
la Convocatòria és la contractació d’uns serveis emmarcats dins de la subvenció atorgada a la
FCAC pel projecte PECT AgroBioFood b. Ponent, s’aplicaran, en tot allò que correspongui, la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d’àmbit estatal; el Decret Legislatiu
1 Resolució de 12 d’abril de 2021, per la qual es resol el procediment per a la selecció dels projectes d’especialització i competitivitat

territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT als quals s’atorga subvenció amb càrrec al pressupost de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.
2 El 6 d’agost de 2019, es publica Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la selecció de
projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020. (DOGC núm. 7933). El 4 de setembre de 2019, es publica Resolució PRE/2266/2019, de 14 d'agost, de convocatòria del
cofinançament als projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm. 7953).El 13 de novembre de 2020, es publica l’Ordre PRE/197/2020, de 10 de
novembre, per la qual es modifica l’Ordre PRE/161/2019, d'1 d'agost, i també la respectiva convocatòria efectuada per la Resolució
PRE/2266/2019, de 14 d'agost. Posteriorment, es publica la Correcció d’errades de l’Ordre PRE/197/2020 esmentada al DOGC núm.
8272, de 16 de novembre de 2020.
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3/2002, de 24 de desembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i altra normativa relacionada.
4. Principis de la Convocatòria
La present Convocatòria es basa en els principis de publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat i no discriminació. Així mateix, es cerca l’eficàcia en el compliment dels
objectius fixats per la FCAC i l’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos que han estat
concedits a la FCAC pel projecte PECT AgroBioFood b. Ponent.
5. Requisits de les entitats sol·licitants o candidats
Es consideren entitats sol·licitants o candidats, indistintament, les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, de caràcter privat o públic, amb personalitat jurídica
pròpia, que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en alguna prohibició de
contractar segons la legislació vigent, les quals presentin en temps i forma la instància de
sol·licitud de l’Annex 2, junt amb tota la documentació requerida en la Base reguladora 9.
Podran també ser candidats les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o
privades, sense personalitat, que reuneixin els requisits previstos en la Convocatòria. En aquest
supòsit, hauran d’acreditar un conveni de col·laboració firmat per tots els membres que reculli,
almenys, els següents punts: que es tracta d’una agrupació; les dades d’identificació de tots els
seus membres; el nomenament d’un representant de la mateixa; les obligacions a assumir per
cadascun d’ells; previsió dels imports a aplicar a cadascun d’ells en la Proposta econòmica; així
com l’obligació de, en cas de ser l’entitat contractista, a no dissoldre’s en el termini previst en
els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de subvencions (“Llei de
Subvencions”).
Les persones jurídiques només podran ser considerades candidates en el cas que la prestació de
serveis estigui compresa dins de les seves finalitats, objecte o àmbit d’activitat que, a tenor dels
seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis. Les persones naturals o físiques han de
tenir la consideració de treballadors autònoms independents, sense cap vincle o relació laboral
amb la FCAC, per tal de ser considerades candidates.
Les entitats sol·licitants o candidats no poden incórrer en les següents circumstàncies:
a. Persona o entitat incursa en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei de
subvencions.
b. Persona o entitat que hagi percebut altres subvencions per la realització de l’activitat
objecte de contractació.
c. Intermediaris o assessors de la FCAC.
d. Persones o entitats vinculades amb la FCAC, tret que s’aporti l’Annex 4 a tal efecte i que, en
el cas d’esdevenir seleccionada com entitat contractista, s’obtingui la prèvia autorització
expressa de l’administració concedent corresponent i que l’import subvencionable no
excedeixi del cost incorregut per l’entitat vinculada.
e. Persona o entitat sol·licitant d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa, que
no hagi obtingut la subvenció per no reunir els requisits o no assolir la valoració suficient.
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Per tal de constatar la no concurrència de les anteriors circumstàncies, entre altres punts
rellevants, les entitats sol·licitants hauran de presentar complerta y degudament signada per
persona amb capacitat i poder suficient, la declaració responsable adjunta com Annex 3, sens
perjudici que la FCAC es reserva la facultat d’exigir qualsevol altra documentació o informació al
respecte als efectes d’acreditar-ho.
Les entitats sol·licitants o candidats hauran de reunir solvència econòmica/financera i
tècnica/professional. Als efectes de constatar la solvència econòmica/financera, els candidats
hauran de tenir un volum anual de negocis, referit a l’any de major volum dels tres últims
conclosos, que haurà de ser, almenys, tres vegades el pressupost màxim indicat en la present
Convocatòria. D’altra banda, per tal de constatar la solvència tècnica/professional, els candidats
hauran d’acreditar tenir suficients coneixements i experiència en la realització de treballs del
mateix tipus o naturalesa al que es requereix en la present Convocatòria.
6. Pressupost màxim de la contractació
L’import màxim que s’ha determinat per la prestació de serveis va ser pressupostat per a
l’atorgament de la subvenció i està fixat en la quantitat de SEIXANTA-SET MIL QUARANTA EUROS
(67.040 €), sense IVA (en endavant, “Pressupost màxim”).
Les entitats sol·licitants hauran de presentar una Proposta econòmica, l’import total de la qual
no podrà excedir el Pressupost màxim.
L’import definitiu assignat a l’entitat sol·licitant que resulti seleccionada (i, per tant, esdevingui
la contractista) així com la forma i terminis de pagament del preu, constarà en el corresponent
Contracte de Prestació de serveis. Tanmateix, es fa constar que s’efectuarà un primer pagament
en el moment de la formalització del citat contracte, per un import que ascendirà al VINT PER
CENT (20%) del preu total del contracte.
7. Fases de la Convocatòria
El procediment previst en aquesta Convocatòria conduent a la selecció del professional idoni
per la prestació de serveis identificats, es basa en els principis i criteris de concurrència
competitiva, tot i no tractar-se d’un procediment administratiu. Es realitzarà, per tant,
l’oportuna comparació entre les sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre
aquestes segons els paràmetres de valoració prefixats, i s’assignarà el Contracte de Prestació de
serveis a aquella que obtingui una valoració global més elevada.
Seguint els principis de la Base reguladora 4, el procediment de selecció s’estructura en tres
fases diferenciades: la fase inicial o d’ordenació, la fase d’instrucció i la fase de resolució. Un cop
acabat el procediment de selecció es formalitzarà amb l’entitat seleccionada el corresponent
Contracte de Prestació de Serveis.
7.1.

•

Fase inicial o d’ordenació: La fase inicial o d’ordenació comprèn l’aprovació i publicació
de la present Convocatòria i la presentació de sol·licituds per part dels candidats.
La present Convocatòria, amb les seves Bases reguladores i Annexos, ha estat degudament
aprovada pel Consell Rector de la FCAC.
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•

•

7.2.

•

•

•

•

•
•

7.3.

•

La
Convocatòria
s’ha
publicat
en
la
pàgina
web
de
la
FCAC
https://www.cooperativesagraries.cat/ca/innovacio.html i es divulgarà mitjançant el seu
enviament per correu electrònic a totes aquelles persones i entitats que puguin estar
interessades en la mateixa, a criteri de la FCAC. Així mateix, es podran dur a terme quantes
accions promocionals es considerin necessàries i proporcionades per tal de tenir el major
volum de sol·licituds i propostes.
Les persones físiques o jurídiques interessades en presentar propostes ho podran fer fins la
data que consta en la Base reguladora 8 següent, esdevenint, sempre que compleixin els
requisits, entitats sol·licitants o candidats. Les propostes extemporànies quedaran excloses.
Fase d’instrucció: La fase d’instrucció inclou totes aquelles actuacions dirigides a la
determinació del candidat idoni per a la realització dels treballs descrits en la present
Convocatòria.
La fase d’instrucció s’iniciarà un cop finalitzada la fase inicial o d’ordenació, presentades les
propostes per part dels candidats. Aquesta fase inclou les actuacions dirigides a la
qualificació, valoració i selecció a l’objecte de formular la Proposta de Resolució Provisional,
la qual serà elevada al Consell Rector de la FCAC (en endavant, “Proposta de Resolució
Provisional”).
La fase d’instrucció estarà liderada per l’òrgan instructor del procediment, format per un
equip de tècnics i personal de la FCAC que s’encarregarà, a més, del seguiment de les tasques
relacionades amb la prestació de serveis pel candidat escollit (en endavant, “Comissió de
Valoració”).
La Comissió de Valoració realitzarà, d’ofici, quantes actuacions estimi necessàries per a la
determinació, coneixement i comprovació de les dades que s’entreguin per part de les
entitats sol·licitants, podent inclús recopilar quanta informació consideri oportuna
relacionada amb les propostes presentades, a l’objecte de formular la Proposta de Resolució
Provisional amb les majors garanties de coneixement i transparència.
La Proposta de Resolució Provisional inclourà un llistat de les entitats sol·licitants, amb ordre
d’assignació i la puntuació total atorgada, de conformitat amb els paràmetres establerts en
la Base reguladora 10 de la Convocatòria.
La Proposta de Resolució Provisional s’haurà d’aprovar, amb caràcter intern, en la Comissió
de Valoració.
La Proposta de Resolució Provisional no atorga cap dret a favor de les entitats sol·licitants ni
del candidat que hagi obtingut millor puntuació.
Fase de resolució: La fase de resolució correspon a les últimes etapes de la Convocatòria
dirigides a la selecció definitiva del candidat idoni per a la prestació de serveis, per part
de l’òrgan competent.
L’òrgan encarregat de la resolució definitiva és, en virtut de les seves competències, el
Consell Rector de la FCAC, prèvia Proposta de Resolució Provisional per part de la Comissió
de Valoració.
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El Consell Rector, seguint els principis i paràmetres establerts en la present Convocatòria,
prendrà un acord en el si del seu òrgan, relatiu a l’elecció definitiva del candidat (en
endavant, “Resolució Provisional”). Així mateix, aprovarà un informe d’idoneïtat amb la
motivació de l’acord pres.
La Resolució Provisional inclourà un llistat de les entitats sol·licitants, amb ordre d’assignació
i la puntuació total atorgada. Aquesta Resolució Provisional es publicarà en la pàgina web
de la FCAC, en l’apartat d’innovació, i es notificarà a totes les entitats sol·licitants o candidats
en les dates previstes en la Base reguladora 8. Aquesta Resolució Provisional, mentre que
no sigui Definitiva, tampoc atorgarà drets a favor dels candidats.
Un cop publicada la Resolució Provisional, s’obrirà un període d’al·legacions, per tal que els
candidats en desacord puguin sol·licitar l’informe d’idoneïtat aprovat pel Consell Rector, i
formulin les al·legacions que estimin convenients, les quals seran valorades i se’ls donarà
resposta oportunament pel Consell Rector.
Un cop finalitzat el termini d’al·legacions, es comunicarà a les administracions
corresponents la identificació de l’entitat sol·licitant amb millor puntuació que esdevindrà
entitat contractista.
En el cas que l’entitat amb millor puntuació fos una entitat vinculada amb la FCAC segons la
legislació vigent, es sol·licitarà l’oportuna autorització expressa a la/les administració/ns
competent/s, podent-se donar les vàries situacions:
o En el supòsit que la/les administració/ns competent/s (totes elles si n’hi ha més
d’una) sí que autoritzessin la contractació a favor del candidat seleccionat en la
Resolució Provisional aprovada pel Consell Rector, se’l notificarà als efectes de
formalitzar el Contracte de Prestació de serveis, esdevenint llavors entitat
contractista.
o En el supòsit que la/les administració/ns competent/s no autoritzessin la
contractació amb el candidat seleccionat, la Comissió de Valoració, amb la
col·laboració d’aquest candidat si es considerés convenient, sol·licitarà justificació a
l’administració corresponent, per tal de conèixer els motius de la negativa i
l’esmenarà, si s’escau. En el supòsit de no ser possible tal esmena, es procedirà a
refer una nova Resolució Provisional eliminant el candidat vinculat no autoritzat i
llistant de nou la resta de candidats. Per tant, el nou candidat escollit serà el segon
en ordre de prelació amb millor puntuació de la Resolució Provisional.
Un cop comunicada la identificació de l’entitat amb millor puntuació (u obtingudes les
autoritzacions pertinents en el cas de vinculada), s’aprovarà la Resolució Definitiva per part
del Consell Rector, es publicarà a la pàgina web de la FCAC, en l’apartat innovació, i es
notificarà a les entitats sol·licitants. Seguidament es procedirà a la formalització del
Contracte de Prestació de serveis.
Qualsevol alteració o modificació de les condicions i circumstàncies que s’han tingut en
compte per a l’assignació efectuada, s’haurà de notificar per part de l’entitat corresponent
a la FCAC tan bon punt en tingui coneixement i la Comissió de Valoració valorarà si tal
alteració pot donar lloc a la modificació de la Resolució Provisional o Definitiva, en funció
del moment temporal en que es presenti tal alteració.
Així mateix, l’alteració o modificació substancial de les condicions i circumstàncies que s’han
tingut en compte per a l’assignació podrà ser causa de resolució del Contracte de Prestació
de serveis.
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8. Planificació o cronograma de les fases de la Convocatòria
La planificació temporal o cronograma amb les fases de la present Convocatòria consta a
continuació:
Concepte
Fase inicial o d’ordenació
Aprovació de la Convocatòria i dels seus Annexos per part del
Consell Rector
Publicació de la Convocatòria a la pàgina web de la FCAC:
https://www.cooperativesagraries.cat/ca/innovacio.html
Divulgació de la Convocatòria per part de la FCAC
Presentació de les propostes per part dels candidats
Fase d’instrucció
Elaboració de la Proposta de Resolució Provisional per la
Comissió de Valoració
Elevació al Consell Rector de la Proposta de Resolució
Provisional
Fase de resolució
Aprovació de la Resolució Provisional per part del Consell
Rector
Publicació de la Resolució Provisional a la pàgina web de la
FCAC i notificació a les entitats sol·licitants
Període d’al·legacions a la Resolució Provisional
Comunicació a les administracions competents.
Sol·licitud de les autoritzacions administratives (només en el cas
d’entitat vinculada)

Aprovació de la Resolució Definitiva per part del Consell
Rector.
Publicació de la Resolució Definitiva a la pàgina web de la FCAC
i notificació a les entitats sol·licitants.
Formalització del Contracte de Prestació de serveis amb el
candidat assignat
Data límit entrega de l’informe final del Contracte de Prestació
de serveis

Data/termini
23 de novembre de 2021
23 de novembre de 2021
Del 23 de novembre de 2021 a 14 de
gener de 2022
Fins l’11 de febrer de 2022, a les
15.00h
Del 11 de febrer al 18 de febrer de
2022
18 de febrer de 2022
A partir del 18 de febrer de 2022 (*)
Endemà de la reunió del Consell
Rector de la FCAC
5 dies naturals posteriors a la
publicació de la Resolució Provisional
i notificació
Després del període d’al·legacions
Durant el mes de març del 2022 (*)
Març del 2022
Abril del 2022
Octubre de 2022

(*) Les dates concretes de les aprovacions per part del Consell Rector s’aniran comunicant a les entitats interessades.

En el cas que les circumstàncies així ho requereixin, la FCAC tindrà potestat, prèvia convocatòria,
d’atorgar una pròrroga de termini.
9. Propostes de les entitats sol·licitants o candidats
9.1.

Forma de presentació de les propostes
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La presentació de les propostes i de la documentació preceptiva per part de les persones físiques
o jurídiques interessades, es durà a terme per mitjans electrònics a través del seu enviament a
l’adreça electrònica següent: agrobiofood@fcac.coop
La FCAC es compromet a no divulgar la informació i documentació facilitada pels candidats que
hagin designat com a confidencial, seguint els seus criteris i sistemàtica relativa a protecció de
dades i principis de rigor professional. La identificació de les entitats sol·licitants i les valoracions
globals de les propostes sí que es farà pública, seguint els criteris de publicitat que guien la
present Convocatòria.
9.2.

Contingut de les propostes de les entitats sol·licitants o candidats

Les entitats interessades en la realització de la prestació de serveis prevista en la Convocatòria
hauran de remetre, com a mínim, la següent documentació, degudament emplenada i firmada
per persona representant, per tal de ser considerades entitats sol·licitants o candidats:
1. La instància de sol·licitud de l’Annex 2.
2. El document amb les declaracions responsables de l’Annex 3.
3. Certificats actualitzats conforme estan al corrent de les obligacions legals que els hi siguin
exigibles i, en particular: certificat de caràcter laboral i de Seguretat Social i certificat d’estar
al corrent de les obligacions tributàries segons la legislació vigent.
4. Una Proposta econòmica que incorpori, com a mínim, els punts de la Base reguladora 9.3.
5. Una Proposta tècnica que incorpori, com a mínim, els punts de la Base reguladora 9.4.
6. El document d’indicadors de valoració completat de la Proposta tècnica de l’Annex 5.
En el cas que algun document presentat pels candidats estigui malmès, en blanc, sigui il·legible
o estigui afectat per un virus informàtic, la Comissió de Valoració valorarà, en funció de quina
sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte a la participació d’aquest
candidat en el procediment. La Comissió de Valoració podrà requerir a l’interessat per a que
esmeni els errors, indicant que, en el cas de no fer-ho, se l’entendrà com a desistit de la seva
sol·licitud.
La Comissió de Valoració podrà instar als candidats, en qualsevol moment, per a que presentin
la totalitat o una part dels documents acreditatius o justificatius de les declaracions responsables
efectuades, així com de qualsevol informació o documentació que es desprengui de la
presentada per cada entitat, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o
fiabilitat de la mateixa o quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i
respectant sempre la confidencialitat i protecció de dades.
9.3.

Proposta econòmica

La proposta econòmica inclourà el cost total global i detallat de les activitats i serveis a realitzar,
amb i sense impostos (en endavant, “Proposta econòmica”). La Proposta econòmica incorporarà
una relació detallada de totes les despeses que es preveu suportar per a dur a terme la prestació
de serveis, seguint el següent esquema: concepte, descripció i justificació i valor total (amb i
sense impostos).
L’import global de la Proposta econòmica no podrà excedir del Pressupost màxim de la Base
reguladora 6. Tampoc s’acceptaran propostes econòmiques desproporcionadament per sota del
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Pressupost màxim fixat. Es considerarà que una Proposta econòmica es troba per sota de
pressupost de forma desproporcionada si l’import de la Proposta econòmica és inferior en un
DEU PER CENT (10%) al pressupost màxim.
En el cas que, un cop vigent el Contracte de Prestació de serveis, els costos i despeses
incorregudes per la contractista fossin superiors als inicialment pressupostats, la contractista es
faria càrrec de les mateixes sense, en cap cas, poder repercutir-les a la FCAC.
9.4.

Proposta tècnica

La proposta tècnica recollirà tota aquella informació i documentació que es consideri rellevant
per tal de valorar la capacitat i l’adequació tècnica de cadascuna de les entitats sol·licitants per
dur a terme la prestació de serveis objecte de Convocatòria (en endavant, “Proposta tècnica”).
La Proposta tècnica inclourà, almenys, els següents punts, els quals seran objecte de valoració
segons els paràmetres de l’Annex 5. L’extensió de la Proposta tècnica no podrà sobrepassar les
10 pàgines.
• Resum executiu o abstract: breu anàlisis dels aspectes més importants de la Proposta
tècnica. Descripció dels serveis que s’ofereixen per part de l’entitat, el mercat en el que es
treballa, coneixements i experiència destacable, etc.
• Descripció de l’entitat sol·licitant o candidat: objectiu de l’entitat, missió, visió, data d’inici
de les operacions i número d’anys operant, àmbit d’actuació territorial, sectorial, etc.
• Antecedents i praxis: coneixements i experiència demostrables que té l’entitat en general i
en especial en l’àmbit de l’activitat objecte de la prestació de serveis. S’haurà d’incorporar
una relació amb els títols dels estudis, investigacions i treballs efectuats per l’interessat en
els últims quatre (4) anys i, en particular, aquells que guardin relació amb l’objecte de la
prestació de serveis de la present Convocatòria amb indicació, en el seu cas, de certificats
de bona execució.
• Recursos humans: perfil dels consultors/treballadors, tasques i responsabilitats assignades
a cadascun d’ells.
• Metodologia que s’emprarà per a l’Estudi.
• Fonts d’informació i bases de dades on es consultarà la informació per fer l’Estudi.
• Metodologies i propostes de difusió.
• Metodologia de gestió de projectes.
• Relació de mitjans tecnològics que s’empraran en l’Estudi.
• Justificació i/o altres: l’entitat sol·licitant pot exposar aquí detalladament la forma en la que
realitzaria la prestació de serveis en el cas de ser l’entitat escollida, així com els motius pels
quals s’hauria de concertar el Contracte amb l’entitat sol·licitant.
10. Paràmetres de valoració
La documentació i informació presentada per les entitats sol·licitants serà valorada i avaluada
conforme a principis d’eficiència i economia.
La Proposta econòmica de cada entitat sol·licitant es valorarà tenint en compte l’import total
pressupostat, en comparació amb les altres propostes que es presentin.
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La Proposta tècnica de cada entitat sol·licitant es valorarà segons els paràmetres definits i
previstos en el document d’indicadors de valoració de l’Annex 5, els quals inclouen els criteris
de valoració, indicadors i puntuacions. Els paràmetres estan formulats de manera objectiva, amb
ple respecte als principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat. Els criteris
de valoració són les característiques o aspectes que s’han d’analitzar a l'hora de puntuar les
propostes de les entitats sol·licitants, que es valoraran i puntuaran en base a una sèrie
d’indicadors concrets. Amb l’aplicació d’aquests paràmetres es pretén seleccionar la millor
oferta tècnica i qualitativa per dur a terme els serveis definits en la Convocatòria, en comparació
amb totes les propostes presentades.
L’entitat sol·licitant que serà seleccionada com a contractista serà aquella que obtingui la
màxima puntuació global en la Proposta tècnica, en base a la millor relació qualitat-preu de la
Proposta econòmica. La Proposta tècnica tindrà una valoració total de 85 punts i, per tant,
ponderarà el 85% i la Proposta econòmica, amb una valoració total de 15 punts, ponderarà el
15% restant, sempre i quan es compleixin les condicions de les Bases reguladores 9.3 i 9.4.
En el cas d’empat tant en els criteris tècnics com econòmics, la Comissió de Valoració i el Consell
Rector en el seu cas, realitzaran quantes actuacions estimin oportunes per a l’elecció objectiva
d’una d’elles.
11. Contracte de Prestació de serveis
Un cop finalitzades les fases d’ordenació, instrucció i resolució de la Convocatòria, es procedirà
a la formalització del Contracte de Prestació de serveis entre la FCAC i la persona o entitat
finalment escollida, la qual tindrà la consideració de contractista.
Tal com constarà en el Contracte, el primer pagament per la prestació de serveis, que ascendirà
a un VINT PER CENT (20%) del preu total assignat, es realitzarà en el moment que es formalitzi
el mateix.
Un cop formalitzat el Contracte de Prestació de serveis, durant tota la vigència del mateix i inclús
un cop finalitzat, la contractista es sotmetrà a l’oportú seguiment per part de la Comissió de
Valoració, per tal de controlar i assegurar la correcta execució de la prestació de serveis.
12. Deure de col·laboració
El contractista quedarà obligat front la FCAC i estarà obligat a prestar la seva col·laboració i
facilitar quanta informació sigui requerida tant per part de la FCAC o de l’administració
competent, en els termes previstos en l’article 46 de la Llei de Subvencions.
13. Protecció de dades
La FCAC es compromet al compliment de les disposicions en matèria de protecció de dades de
caràcter personal i, en particular, en l’establert en el Reglament General de Protecció de dades,
de 27 d’abril RGPD 2016/679 (UE) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
dades personals i Garantia de drets digitals, tant durant tot el procediment i fases de la
Convocatòria com durant l’execució del Contracte de prestació de serveis.
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ANNEX 1: EXTRACTE DE LA MEMÒRIA DEL PROJECTE PECT AgroBioFood
Ponent
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ANNEX 2: INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD
Dades d’identificació de l’entitat sol·licitant o candidat:
Tipus de persona sol·licitant:  Persona física /  Persona jurídica
Nom o raó social: _____________________________ (en endavant, “l’Entitat”)
NIF: ____________________________
Cognoms i nom de la persona representant: __________________________________
DNI/NIF/NIE del representant: ________________________________
En qualitat de: ________________________
Domicili de l’entitat: _____________________________
Província, Municipi: ___________________________________Codi Postal: __________
Telèfon: ______________________Adreça electrònica de contacte: ____________________________

DECLARO, sota la meva responsabilitat:
 Que com a signant de la present instància i de la documentació que s’adjunta, ostento la
capacitat legal i poders suficients per a representar a l’Entitat.
 Que totes les dades que consten en la present sol·licitud i en la documentació que s’adjunta
són certes i em comprometo a aportar les dades i documents necessaris per a la seva
comprovació o verificació.
 Que accepto les condicions i els compromisos establerts en la “CONVOCATÒRIA PER A LA
CONTRACTACIÓ DE PROFESSIONALS PER AL PROJECTE PECT AGROBIOFOOD B. PONENT
PER PART DE LA FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA PER A L’ESTUDI
D’IDENTIFICACIÓ I DEFINICIÓ DE MODELS PRODUCTIUS I MODELS DE NEGOCI
AGROALIMENTARIS DINS DEL MARC DE LA PRODUCCIÓ SOSTENIBLE D’ALIMENTS I DE LA
BIOECONOMIA CIRCULAR A IMPLANTAR A LA ZONA DEL PLA DE LLEIDA”, així com la
legislació vigent.
 Que compleixo els requisits per a obtenir la condició d’entitat contractista per a l’execució
d’un projecte que ha estat objecte de subvenció.
 Que s’annexa la documentació que recull la Base reguladora 9.2 de la Convocatòria a
l’objecte que sigui oportunament valorada.
Així doncs, mitjançant la present instància, SOL·LICITO que sigui admesa la present sol·licitud
junt amb tota la documentació annexa, per tal de que la Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya la valori oportunament per la seva selecció com entitat contractista per dur a terme
la prestació de serveis que dóna lloc a la Convocatòria.
Lloc, data i firma:
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ANNEX 3. DECLARACIONS RESPONSABLES
A ____________(lloc), ____________(data)
En/na__________________, com a representat de _______________________________ (en
endavant, “l’Entitat”) DECLARO, sota la meva responsabilitat:
 (En el cas de persona jurídica) Que l’Entitat està vàlidament constituïda, que té plena
capacitat d’obrar i que no està incursa en ninguna prohibició de contractar segons la
legislació vigent en general.
 (Sol en el cas de persona física) Que ______________________ té la consideració de
treballador autònom independent, sense cap vincle o relació laboral amb la FCAC.
 (Sol en el cas d’agrupacions de persones físiques o persones jurídiques) Que com agrupacions
de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, reunim els
requisits previstos en la Convocatòria i aportem un conveni de col·laboració firmat per tots
els membres que reculli, almenys, els següents punts: que es tracta d’una agrupació; les
dades d’identificació de tots els seus membres; el nomenament d’un representant de la
mateixa; les obligacions a assumir per cadascun d’ells; els imports a aplicar a cadascun d’ells
en la Proposta econòmica; així com l’obligació de, en cas de ser l’entitat contractista, a no
dissoldre’s en el termini previst en els articles 39 i 65 de la Llei de Subvencions.
 Que l’Entitat compta amb coneixements i experiència per a la realització de les prestacions
que constitueixen objecte del Contracte de Prestació de serveis.
 Que, als efectes d’acreditar la solvència econòmica, el volum de facturació referit a l’any de
major volum dels tres últims exercicis conclosos és, com a mínim, tres vegades el pressupost
màxim indicat en la Convocatòria.
 Que l’activitat a realitzar que constituirà l’objecte del Contracte (realització d’estudis de
mercat o activitat similar o anàloga) està comprès dins de les seves finalitats, objecte o àmbit
d’activitat que, a tenor dels seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis.
 Que l’Entitat no es troba incursa en cap causa de prohibició de les previstes en l’article 13
de Llei de subvencions i, en particular:
a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn,
malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes
urbanístics.
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b) Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades insolvents en
qualsevol procediment, estar declarades en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit
l'eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades d'acord
amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període
d'inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarades culpables, a la resolució
ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.
d) Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que
tinguin la representació legal d'altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei
3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de
l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que
estableixin aquesta normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini per reglament.
f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís
fiscal.
g) No estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els
termes que es determinin per reglament.
h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d'obtenir subvencions segons aquesta Llei o altres lleis que ho estableixin.
i) No son agrupacions previstes a l'article 11.3, paràgraf segon, quan concorri alguna de les
prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres.
j) Les prohibicions d'obtenir subvencions també afecten les empreses de les quals, per raó
de les persones que les regeixen o altres circumstàncies, es pugui presumir que són
continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d'altres empreses en què
hagin concorregut aquelles.
 Que l’Entitat no té cap deure contret amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya ni
amb les seves entitats.
 Que l’Entitat disposa de tots els permisos i/o autoritzacions necessaris per poder executar
l’objecte de la prestació de Serveis satisfactòriament.
 Que l’Entitat no es troba incursa en cap de les circumstàncies que es transcriuen a
continuació:
a) Persona o entitat incursa en alguna de les prohibicions del article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
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b) Persona o entitat que hagi percebut altres subvencions per la realització de l’activitat
objecte de contractació.
c) Intermediaris o assessors de la FCAC.
d) Persona o entitat sol·licitant d’ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa,
que no hagi obtingut la subvenció per no reunir els requisit o no assolir la valoració suficient.
 Que l’Entitat reuneix els requisits solvència econòmica, financera, tècnica i professional i, a
tal efecte, en el cas de ser l’entitat escollida, presentarà la documentació que li sigui
requerida.
 Que l’Entitat disposa d’una assegurança de responsabilitat civil professional.
 Que l’Entitat no és una entitat vinculada amb la FCAC i, en cas, de ser-ho, aporta a la
documentació l’Annex 4 a l’objecte que es tingui en compte en la seva valoració.
 Que l’Entitat es troba al corrent del corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social i, en particular, assegura:
a) Haver presentat en els 12 mesos abans de la presentació de la Proposta: les
autoliquidacions que corresponguin per IRPF; l'impost sobre societats o l’impost sobre la
renda de no residents; les autoliquidacions, la declaració resum anual corresponents a les
obligacions tributàries de realitzar pagaments a compte; les autoliquidacions, la declaració
resum anual i, en el seu cas, les declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries
de l’IVA, les declaracions exigides amb caràcter general en compliment de l’obligació de
subministrament d’informació durant el període en que resultin exigibles (articles 93 i 94
LGT)
b) No mantenir amb l’administració estatal, autònoma ni local deutes o sancions tributàries
en període executiu, tret que es trobin aplaçades, fraccionades o amb l’execució suspesa.
c) No tenir pendents d’ingrés responsabilitats civils derivades de delictes contra la Hisenda
pública declarades per sentència ferma.
d) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. Per
tant, no tenir deutes per quotes o conceptes de recaptació conjunta derivades de les seves
obligacions amb la Seguretat Social o qualsevol altres deutes de naturalesa pública.
Igualment, quan els deutes estan aplaçats, regularitzats per mitjà de conveni concursal o
acord singular, en moratòria o s’hagués acordat la seva suspensió amb ocasió de la
impugnació de tals deutes.
Per últim, en el cas de que l’Entitat sigui seleccionada per a la realització de la prestació de
serveis i la conseqüent formalització del Contracte de Prestació de serveis, es compromet a
presentar tota la documentació i informació que li sigui requerida, en el seu cas, a fi i efecte de
comprovar les declaracions responsables aquí inserides.
Data i firma:
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ANNEX 4: A COMPLETAR ÚNICAMENT EN EL CAS D’ENTITAT
SOL·LICITANT VINCULADA
A completar únicament en el supòsit que l’entitat sol·licitant sigui una persona o entitat vinculada amb la
FCAC. Es considerarà que existeix vinculació amb la FCAC amb aquelles persones físiques o jurídiques o
agrupacions sense personalitat en les que concorri alguna de les següents circumstàncies:
a) Persones físiques i jurídiques que tinguin una relació laboral retribuïda mitjançant pagaments
periòdics.
b) Ser membres associats de la FCAC, als que es refereix l’apartat 2 de l’article 11 de la Llei General de
Subvencions.
c) Una societat i els seus socis majoritaris o els seus consellers o administradors, així com els cònjuges o
persones lligades amb anàloga relació d’afectivitat i familiars fins al quart grau de consanguinitat o
d’afinitat fins el segon.
d) Les societats que formen part d’un grup de societats segons la definició de l’article 42 del Reial Decret
de 22 d’agost de 1885 pel qual es publica el Codi de Comerç.
e) Les persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i els seus representants legals, patrons o els
que exerceixen la seva administració, així com els cònjuges o persones lligades amb anàloga relació
d’afectivitat i familiars fins al quart grau de consanguinitat o d’afinitat fins al segon.

En/na__________________, com a representat de _______________________________ (en
endavant, “Entitat”) DECLARO I ACCEPTO, sota la meva responsabilitat:
 Que l’Entitat és una entitat vinculada amb la FCAC.
 Que, en el cas que la proposta presentada per l’entitat sol·licitant vinculada sigui finalment
seleccionada per a prestació de serveis en base a la “CONVOCATÒRIA PER A LA
CONTRACTACIÓ DE PROFESSIONALS PER AL PROJECTE PECT AGROBIOFOOD B. PONENT
PER PART DE LA FEDERACIÓ DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA PER A L’ESTUDI
D’IDENTIFICACIÓ I DEFINICIÓ DE MODELS PRODUCTIUS I MODELS DE NEGOCI
AGROALIMENTARIS DINS DEL MARC DE LA PRODUCCIÓ SOSTENIBLE D’ALIMENTS I DE LA
BIOECONOMIA CIRCULAR A IMPLANTAR A LA ZONA DEL PLA DE LLEIDA” i la consegüent
formalització del Contracte de Prestació de serveis, l’Entitat accepta expressament:
1. Que la resolució i concessió definitiva estarà condicionada a que s’obtingui la prèvia
autorització expressa de l’administració concedent corresponent.
2. Que la contractació es realitzarà en condicions de mercat.
3. Que l’import atorgat no excedirà del cost incorregut per l’entitat sol·licitant vinculada.

Data i firma:
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ANNEX 5: AUTOQÜESTIONARI DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
Si us plau, marqueu amb una creu (X) o empleneu a l'espai corresponent la resposta més adequada a la
vostra Entitat. L’apartat D no s’ha d’emplenar ja que es valorarà per part de la Comissió de Valoració en
funció de les propostes tècniques presentades. La part econòmica també es valorarà per comparació.

En/na__________________, com a representat de _______________________________ (en
endavant, “Entitat”) DECLARO, sota la meva responsabilitat, que les dades que totes les dades
que consten en el present Annex son certes i em comprometo a aportar les dades i documents
necessaris per a la seva comprovació o verificació, en el seu cas.
PROPOSTA TÈCNICA

85

A - IDONEÏTAT DE L'ENTITAT
A1 - Anys d'experiència en la gestió i execució d'estudis similars al de la Convocatòria
Més de 5 anys d'experiència
Entre 3 i 5 anys d'experiència
Menys de 3 anys d'experiència
0 Anys d'experiència
A2 - Número d'estudis similars en l'àmbit nacional i internacional en els últims 4 anys
Entre 10 i 20 estudis
Entre 5 i 10 estudis
Entre 1 i 5 estudis
Cap estudi
A3 - Número d'estudis similars en l'àrea agroalimentària durant els últims 4 anys
Entre 10 i 20 estudis
Entre 5 i 10 estudis
Entre 1 i 5 estudis
Cap estudi
A4 - Número d’estudis relacionats amb el territori de Ponent (Plana de Lleida) en els últims 4 anys
Entre 5 i 10 estudis
Entre 1 i 5 estudis
0 Estudis
A5 - Certificats i reconeixements nacionals, comunitaris i/o internacionals
Tenen certificats
No tenen certificats
A6 - Experiència en xarxes nacionals
Experiència en xarxes que agrupen molts col·lectius diferents (Recerca, Innovació Industrial, Institucional, Organitzacions socials,etc)
Experiència en xarxes que agrupen col·lectius del mateix àmbit
No treballen en xarxes
A7 - Experiència en xarxes comunitàries i/o internacionals
Experiència en xarxes que agrupen molts col·lectius diferents (Recerca, Innovació Industrial, Institucional, Organitzacions socials, etc)
Experiència en xarxes que agrupen col·lectius del mateix àmbit
No treballen en xarxes
A8 - Convenis amb entitats nacionals
Tenen convenis
No tenen convenis
A9 - Convenis amb entitats comunitaris i/o internacionals
Tenen convenis
No tenen convenis
A10 - Certificacions de qualitat de l'entitat
Tenen certificats
No tenen certificats

25

20

B - RECURSOS HUMANS
B1 - Número d'anys d’experiència de l'organització en estudis similars
Més de 10 anys d'experiència
Entre 5 i 10 anys d'experiència
Entre 2 i 5 anys d'experiència
1 any d'experiència
Sense expèriencia
B2 - Compten amb pla d'igualtat
Sí tenen pla d'igualtat
No tenen pla d'igualtat
B3 - Convenis per tal de fomentar el talent jove
Tenen convenis
No tenen convenis
B4 - Grau de multidisciplinarietat de l’equip (formació, experiència en les àrees de ciències socials, agroambiental, econòmica)
Té integrants totes les àrees
Té integrants en 2 de les àrees
Té integrants en 1 de les àrees
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D - IDONEÏTAT DE LA MEMÒRIA TÈCNICA (segons descripció de la memòria tècnica)
D1 - Valoració de la metodologia de treball - Es tindran en compte criteris de sostenibilitat, socials, econòmics, agronòmics i territorials
D2 - Valoració de la metodologia de gestió del projecte
D3 - Aplicabilitat de la proposta a l'ambit territorial de l'estudi - Adaptació a les condicions productives, socioculturals, econòmiques i
mediambientals concretes del territori de Ponent
D4 - Incorporació de propostes vinculades a la sostenibilitat i/o a la bioeconomia circular (en totes les fases de la producció)
D5 - La proposta inclou les metodologies de difusió que utilizarà per les sessions informatives
Hi ha propostes de difusió diferenciades i/o innovadores per cada col·lectiu
Només hi ha propostes de difusió convencionals
Sense propostes
D6 - Previsó de possibles errors, retards i inconvenients
Hi ha un pla de contingència
No hi ha pla de contingència
D7 - Coherèrencia del detall de la proposta econòmica en relació a la proposta tècnica
Nivell de detall del pressupost
Nivell de concreció en les activitats proposades

45

PROPOSTA ECONOMICA (per ponderació)
L'import proposat es valorarà en comparació amb les altres propostes que es presentin

15

Data i firma:
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