
 

 

 

 

Entitat convocant i antecedents:  

Ponent Coopera, l’Ateneu Cooperatiu de les comarques de Ponent, és l’entitat 

convocant de la present convocatòria. Emmarcada dins la Xarxa d’Ateneus Cooperatius 

de Catalunya, Ponent Coopera és una eina de foment i promoció de l’Economia Social 

i Solidària (ESS) al territori de Ponent, i té per objectiu principal el foment, la creació i la 

consolidació de noves iniciatives econòmiques transformadores així com generar 

ocupació de qualitat. 

Entre les diferents actuacions previstes per a la promoció de l’ESS, l’Ateneu Cooperatiu 

lliura els premis L’OESST a la millor iniciativa cooperativista de Ponent. Els premis 

l’OESST van nàixer l’any 2020 amb la voluntat d’impulsar noves iniciatives de l’ESS en 

un context d’emergència social i econòmica, on les accions de suport tant tècnic com 

econòmic són més necessàries. És així com es van convertir en una iniciativa pionera 

al territori.  

Els premis celebren ara la seva 2a edició, el funcionament de la qual estarà regulada 

per aquestes bases. 

L’OESST i la figura d’en Joan Llort:   

La voluntat dels premis és la de destacar en cada una de les seves edicions, a diferents 

personatges, entitats, o fets rellevants de la història cooperativista de Ponent. D’aquesta 

manera, en la seva 1a edició els premis es van dedicar a la figura d’en Màrius Pons i 

Sumalla, un històric cooperativista ponentí.  

En aquesta 2a edició, els Premis L’OESST volen posar en relleu la figura d’en Joan 

Llort i Badies, mossèn i impulsor del cooperativisme a les Garrigues, com a eina per 

evitar l’èxode rural. 

Qui era Joan Llort? (Guimerà, 1932  – L’Espluga Calba, 2017). Nascut a Guimerà, va 

ser capellà de l’Espluga Calba i els Omellons des del 1968. L’any següent d’arribar a 

Les Garrigues, Llort ja impulsava la cooperativa tèxtil John-Fil, amb la intenció de frenar 
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l’èxode rural i crear llocs de treball al marge de l’agricultura, que donessin també una 

sortida laboral a la dona. 

Llort va ser mossèn a aquests dos municipis durant 45 anys, fins que al gener del 2014 

va deixar d’exercir-ne. La seva implicació amb el poble i la comarca més enllà de la 

tasca religiosa el van fer mereixedor de diferents homenatges. El 2002 va rebre el Premi 

per la Pau Josep Vidal Llecha, el 2005 va ser guardonat amb l’Olivera d’Or a garriguenc 

de l’any i el 2014 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. (Font: Som Garrigues) 

Calendari: 

Mesos Acció 

1a setmana d’agost de 2021 
Publicació de la convocatòria al web de 
Ponent Coopera. Inici del període de 
recepció de candidatures. 

Divendres, 24 de setembre de 2021 
Tancament del període de recepció de 
candidatures. 

Fins al 15 d’octubre de 2021 
Avaluació de les propostes per part del 
jurat i resolució.  

3a i 4a setmana d’octubre 2021 
Comunicació del projecte premiat i 
lliurament del premi. 

De novembre de 2021, fins al setembre 
2022 (un màxim 12 mesos) 

Procés d’acompanyament i constitució de 
la nova cooperativa. 

 

Descripció dels premis:  

Els premis tenen per objecte el reconeixement i suport a la creació d’una nova iniciativa 

cooperativista a Ponent, que intenti donar resposta a alguns dels reptes socials i 

mediambientals del territori, com poden ser projectes de: 

1. Producció, distribució o consum agroecològic 

2. Dinamització del comerç local 

3. Inclusió social, de persones amb situació de vulnerabilitat  

4. Fixació de la població al medi rural 

5. Dinamització del sector cultural i artístic 

6. Defensa de la igualtat de gènere o reconeixement de les diversitats d’origen, 

culturals, etc. 

7. Defensa dels drets digitals i que treballen per la sobirania tecnològica (ús de 

programari lliure, eines de codi obert, etc.) 

8. Mobilitat i/o logística sostenible 

9. Transició energètica 

10. Economia circular  

11. Altres projectes vinculats a l’Economia Social i Solidària 

A través del suport a la creació de la nova iniciativa, la finalitat dels premis és la de 

promoure l’Economia Social i Solidària a Ponent, així com el model cooperatiu. 



 

 

 

Dotació econòmica i suport tècnic:   

En aquesta 2a edició, es reconeixerà amb una dotació de 3.000 euros a la iniciativa 

cooperativa millor valorada pel jurat. El projecte premiat rebrà el següent recolzament:  

Acció Import 

Aportació al capital social del 50% del capital mínim 
obligatori 
 
El 50% restant serà aportat per les futures sòcies de la 
cooperativa. 

1.500 euros  

Cobertura de les despeses associades a la constitució (com 
els honoraris de la notaria, taxes associades als tràmits, etc.). 

fins a 750 euros 

Serveis d’acompanyament a la constitució i arrencada de 
les noves cooperatives  
 
Formació i assessorament que es brindarà des del moment 
posterior a la resolució, i fins un màxim de 12 mesos, amb 
l’objectiu de culminar el procés de constitució abans del mes de 
setembre de 2022. 

Assumit per 
Ponent Coopera 
com a part de la 

seva activitat 

Suport al pla d’acció  
 
Els fons restants es poden emprar per cofinançar diferents 
accions que la cooperativa premiada dugui a terme durant la 
seva arrencada, i que es considerin claus per a posada en 
marxa, com podrien ser: 
 

- Suport a la digitalització & màrqueting digital: campanya 
publicitària, desenvolupament de la imatge corporativa, 
desenvolupament web, ... 
 

- Hores d’assessorament expert en les àrees identificades 
durant el procés d’acompanyament: legal, organització 
interna, prospecció de mercat & validació de prototips, 
implantació de sistemes informàtica, processos de 
resolució de conflictes, recerca de finançament... 
 

- Altres despeses corrents necessàries per la posada en 
marxa el projecte. 

fins a 750 euros 

Dotació econòmica total, per projecte 3.000 euros 

 



 

 

 

Requisits per a participar: 

Els projectes candidats hauran de complir els següents criteris, per tal de ser 

considerats:  

- Plantejar una nova iniciativa econòmica/empresarial que es vulgui desenvolupar 

segons els criteris de l’Economia Social i Solidària 1 

- Optar per la forma jurídica de cooperativa, de qualsevol dels tipus contemplats 

per la Llei 12/2015 (de treball associat, de serveis, de consumidors i usuaris, etc.) 

- Estar localitzat (tenir la seu social) en qualsevol de les comarques de Ponent: la 

Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell o la Segarra 

- Tingui la determinació de constituir-se formalment en els propers 12 mesos. 

Poden participar-hi també aquells projectes que es trobin en fase de constitució, 

sempre i quan no hagin realitzat l’escriptura pública a la notaria en el moment de 

presentar la seva candidatura 

- Poden participar també projectes de transformació2 o de relleu cooperatiu3 

- Estigui impulsat per un mínim de dues persones físiques, majors de 18 anys, que 

seran les sòcies fundadores de la cooperativa. En el cas d’optar per una 

cooperativa de consumidors i usuaris, el nombre mínim de persones serà de 10 

persones, físiques o jurídiques.  

Procés de participació i enviament de candidatures: 

- La recepció de candidatures es farà exclusivament per via telemàtica, a través 

del web de Ponent Coopera 

- La convocatòria es publicarà i s’obrirà al web de Ponent Coopera a principis del 

mes d’agost de 2021, i estarà oberta fins el divendres 24 de setembre de 2021, 

a les 23:59 h. 

- Per formalitzar la candidatura, els projectes candidats hauran de: 

1. Descarregar-se i complimentar el formulari de participació, que trobareu 

al web de Ponent Coopera 

2. Posteriorment, caldrà enviar-lo a info@ponentcoopera.cat, conjuntament 

amb el CV de cada una de les persones impulsores.  

3. Si es considera oportú, els projectes poden enviar qualsevol altre 

document o annex que evidenciï el treball de planificació que hagi pogut 

fer l’equip impulsor fins a la data, com poden ser l’aportació de dades 

                                                           
1 Són el conjunt d'iniciatives socioeconòmiques que prioritzen la satisfacció de les necessitats de les persones per 

sobre del lucre, i que actuen orientades per valors com l'equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la 

inclusió i el compromís amb la comunitat. L'ESS vol superar el capitalisme modificant l'objectiu de l'activitat 

econòmica, a través de: i) La priorització de la satisfacció de necessitats per sobre del lucre; ii) l’aposta per la propietat 

col·lectiva i la gestió democràtica; iii) el compromís amb la comunitat, la sostenibilitat ambiental i l'equitat de gènere; 

iv) el funcionament participatiu; v) la perspectiva transformadora de l'economia i la societat. 

Seguint aquesta lògica, els mecanismes de relació entre iniciatives de l'ESS no es basen en la competència, sinó en la 

intercooperació i el treball conjunt. Aquestes pràctiques estan presents en tot el cicle econòmic: producció, 

distribució, comercialització, consum, estalvi i inversió, i conformen el mercat social. 

2 Projectes de conversió d’entitats (com associacions o fundacions) o empreses mercantils (SCP, SL, etc.) que 
estiguin en funcionament, i que vulguin transformar-se a la forma cooperativa. 
3 Negocis en extinció (jubilació de la propietat, tancament per dificultats, etc.), als quals un grup de persones vol 
donar continuïtat a través de la forma cooperativa. 

https://ponentcoopera.cat/ca/c/premis-loesst-70
https://ponentcoopera.cat/ca/c/premis-loesst-70
mailto:info@ponentcoopera.cat


 

 

 

econòmic-financeres, estudi de mercat, exercici canvas, pla d’empresa, 

etc. Aquesta informació no és obligatòria però podria ser valorada 

positivament per part del jurat, en cas de ser adequada.  

- Per qualsevol dubte relacionat amb els premis i el procés, els projectes candidats 

es poden dirigir a info@ponentcoopera.cat. Les consultes rebudes i les 

respostes corresponents, es penjaran en un document FAQs que estarà a l’abast 

de totes les persones interessades al web de Ponent Coopera, de tal manera 

que tothom tingui la mateixa informació. 

Un cop presentada la candidatura, l’equip tècnic de Ponent Coopera verificarà que s’hagi 

entregat la documentació requerida, en temps i forma. En cas de que manquin algun 

dels document imprescindibles, es requerirà a les persones sol·licitants que ho esmenin 

en el termini de 5 dies naturals. En cas contrari, la proposta no serà considerada pel 

jurat. 

De forma general, les candidatures que no segueixin els passos indicats o es presentin 

fora dels terminis establerts, seran rebutjades de manera automàtica. 

Criteris d’avaluació i membres del jurat: 

El jurat el formaran persones vinculades a l’ESS i al cooperativisme. Estarà composat 

per representants de d’entitats, com poden ser: 

- Persones representants de les entitats agrupades de l’Ateneu Cooperatiu 

- Persones representants de les entitats col·laboradores de l’Ateneu Cooperatiu 

- Persones expertes de l’Economia Social i Solidària  

L’avaluació de les diferents propostes rebudes, es realitzarà a partir dels següents 

criteris: 

 
Punts 

màxims per 
secció 

Impactes positius associats al projecte 6 punts 

Impacte social generat: el projecte contribueix a resoldre una 
problemàtica de la societat. Es descriu clarament el problema a 
resoldre, així com la manera com el projecte hi intentarà incidir.  

2 punts 

A més a més, es valorarà positivament que el projecte tingui 
potencial per crear llocs de treball de qualitat. 

1 punt 

mailto:info@ponentcoopera.cat
https://ponentcoopera.cat/ca/p/ponent-coopera/equip-promotor-2-71
https://ponentcoopera.cat/ca/p/ponent-coopera/equip-promotor-2-71


 

 

 

Impacte ambiental associat al projecte. Es valorarà en dos 
sentits. 
 
1) El projecte persegueix explícitament un impacte 
mediambiental positiu en l’entorn a través de la seva activitat. 
Per mencionar-ne alguns, podrien ser projectes de producció i 
distribució agroecològica, de mobilitat sostenible, de reducció 
de les emissions o gestió de residus, generació d’energia neta, 
etc.  
 
2) El projecte inclou criteris de sostenibilitat ambiental i  
contempla les accions necessàries mitigar/eliminar qualsevol 
externalitat negativa associada a la seva activitat.  

2 punts 

El projecte té la voluntat de treballar en xarxa, promoure 
estratègies d’intercooperació o contribuir a la construcció del 
mercat social4.  

1 punt 

Equip i organització 5 punts 

Equip impulsor: Es valora el seu coneixement del sector, els 

coneixements tècnics o una trajectòria coherent amb les 

tasques a emprendre, la complementarietat de les persones 

que formen l’equip, el grau d’implicació en el projecte (temps de 

dedicació), etc. 

2 punts 

Model de governança i organització del treball: es descriu amb 
claredat  l’organització del treball, la distribució de tasques i rols, 
de tal manera que es garanteix la participació igualitària. Es 
posa èmfasis i es descriu el funcionament democràtic de la 
futura entitat. 

2 punts 

El projecte posa les persones al centre. Se’ns descriu com 
l’organització atendrà de forma integral les necessitats de les 
persones que formin part del projecte (cures), promourà la 
diversitat i la igualtat de l’equip, etc. 

1 punt 

Pre-viabilitat de la iniciativa 5 punts 

El projecte identifica una necessitat no satisfeta/coberta 
(oportunitat) i en descriu una solució de forma clara (a través 
d’un model empresarial, que es concreta en un producte o 
servei)  

2 punts 

Es descriuen amb claredat les capacitats internes per portar a 
terme el projecte descrit (coneixements, tecnologia, 
finançament, etc.) 

1 punt 

                                                           
4 “Una xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis, que funciona amb critèris democràtics, 

ecològics i solidaris en un territori determinat, i que està constituïda, tant per empreses socials com per consumidors 
individuals i col·lectius” Jordi Garcia, 2002. 



 

 

 

El projecte aporta informació, dades de mercat i/o anàlisis que 
en fan entreveure la viabilitat econòmico-financera. Es descriu 
un model d’ingressos clars i s’identifiquen els principals costos. 

2 punts 

Coherència general del projecte 3 punts 

Es valora la qualitat general de la candidatura: explicacions 
clares i detallades, informació completa en totes les seccions, 
informació addicional aportada, etc.  

1 punt 

La proposta es considera realista en el seu conjunt, i aporta 
explicacions i informacions suficients per així creure-ho. Es 
descriu clarament l’horitzó temporal de constitució del projecte, 
i aquest és realista. 

2 punts 

Projecte sense afany de lucre  1 punt 

Rebran 1 punt extra aquells projectes que es constitueixin sota la fórmula de 
cooperativa sense ànim de lucre o d’iniciativa social, i/o tenir per objecte la inserció 
laboral de col·lectius amb risc d’exclusió 

Puntuació total 20 punts 

 

Per a la concessió del premi serà necessari obtenir un mínim de 12 punts, en la valoració 

dels criteris exposats. En cas de que cap projecte assoleixi aquesta puntuació, el premi 

es declararà desert. 

Avaluació i veredicte: 

- Les persones que constitueixen el jurat avaluaran de forma individual cada una 

de les propostes rebudes, assignant-hi una puntuació per cada un dels criteris. 

- En una reunió conjunta posterior, les persones del jurat posaran en comú les 

seves valoracions individuals i, a partir d’elles, iniciaran un debat per elegir per 

consens la millor iniciativa cooperativista.  

- L’equip tècnic de Ponent Coopera es reserva el dret d’entrevistar-se amb els 3 

projectes que hagin aconseguit millor valoració per part del jurat, de manera 

prèvia a la deliberació, per tal d’aclarir els principals dubtes que hagin pogut 

sortir, conèixer personalment a l’equip impulsor, i aprofundir en temes concrets. 

- La decisió del Jurat es comunicarà al projecte premiat la setmana del 18 

d’octubre de 2022. 

- Durant la 4a setmana d’octubre es realitzarà la comunicació oficial i l’acte de 

lliurament, en una data encara per determinar. 

Desemborsament dels fons i justificació: 

Durant el mes de novembre de 2021, un cop realitzat l’acte de lliurament del premi, es 

desemborsarà una bestreta del 100% de l’import del premi al projecte guanyador. El 

projecte tindrà fins a 12 mesos per completar el procés de constitució i fer la justificació 

dels fons, aportant la documentació necessària per fer-ho. 



 

 

 

Compromís i condicions d’atorgament:  

Les persones impulsores del projecte guardonat es comprometran a completar els 

tràmits de constitució de la cooperativa durant els 12 mesos següents a la presentació 

de la seva candidatura (no més tard del mes de setembre de 2022), segons la proposta 

d’itinerari que es proposarà per part de l’equip tècnic de Ponent Coopera. Amb aquesta 

finalitat, les persones signaran una carta de compromís de manera prèvia a la 

transferència dels fons. 

S’entendrà constituïda la cooperativa, un cop s’hagi realitzat la seva inscripció al 

Registre de Cooperatives i s’hagin realitzat les altres corresponent d’activitats 

econòmiques i la Seguretat Social, i es disposi del NIF definitiu que permeti iniciar 

l’activitat. 

En cas de no portar-se a terme el procés de constitució segons les pautes i terminis 

establerts en aquestes bases, els fons s’hauran de retornar íntegrament.  

Renúncia:  

Les persones impulsores del projecte guardonat poden renunciar al premi, mitjançant 

un escrit a Ponent Coopera, exposant-ne els motius. En cas de que s’hagi tramitat el 

pagament de la bestreta en el moment de la renúncia, el projecte guardonat haurà de 

retornat íntegrament l’import transferit. 

Altres aspectes a considerar: 

- L’organització podrà fer difusió pública d’aquesta convocatòria, així com del 

projecte guardonat, respectant sempre la confidencialitat de les dades dels 

projectes. 

- La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació del contingut de les 

bases per part de les persones i entitats participants. 

- L’organització, a instàncies del jurat, es reserva el dret de demanar informació 

addicional o aclariments sobre projectes presentats, i de descartar aquelles 

candidatures que no atenguin aquesta demanda.  


