
 

 

INFORME RELATIU AL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA AMB L’OBJECTE DE REALITZAR UN ESTUDI SOBRE LA SITUACIÓ DE LA LLANA 
D’OVELLA DE LES EXPLOTACIONS DE MALLORCA I LA SEVA APLICABILITAT A DIFERENTS USOS 

 

Antecedents 

1. La Junta Directiva, en sessió de 13/10/2021, va aprovar el “Projecte pilot per a l’estudi 
de la revaloració de la llana d’ovella procedent de les explotacions de Mallorca”, amb 
un pressupost de 95.000 €, com a projecte propi del Grup i modificar l’EDLP per 
incloure-hi aquest projecte. L’origen d’aquest projecte estava en una iniciativa 
conjunta de la Unió de Cooperatives Agroalimentàries i una empresa de material de 
construcció interessada en fabricar material aïllant a partir de llana d’ovella. 

2. La Junta Directiva, en sessió de 02/12/2021, va aprovar l’increment del pressupost del 
projecte fins a 170.000 € degut a una previsió més ajustada de les despeses que 
s’haurien d’afrontar. En la mateixa sessió es va posar de manifest la subjecció de 
l’Associació a la Llei de Contractes del Sector Públic, cosa que impediria adjudicar 
treballs sense respectar els procediments establerts. 

3. La Junta Directiva, en sessió de 27/01/2022, va aprovar replantejar el projecte en el 
sentit de començar-lo amb la contractació d’un estudi preliminar, dels resultats del 
qual dependrien les actuacions futures. 

Procés de selecció  

En compliment del darrer acord de la Junta esmentat, es va publicar a la secció Perfil del 
Contractar de la web de l’Associació l’oferta de contractació de l’assistència tècnica per a la 
realització de l’estudi preliminar, amb un pressupost màxim de 12.285 € i un termini 
d’execució de 6 mesos. Els interessats havien de presentar el seu CV i una proposta 
metodològica. 

Dues ofertes foren presentades: 

 La d’un equip pluridisciplinar sota el segell d’APAEMA 
 La d’un veterinari actuant com a professional pel seu compte 

Tot i que es disposava d’unes bases per a la selecció de les ofertes (també publicades a la web) 
la gerent de l’Associació va demanar al FOGAIBA l’ajuda de personal més qualificat per poder 
fer la baremació amb el màxim rigor, demanda que fou atesa de forma immediata amb l’ajuda 
desinteressada de tres veterinaris d’aquesta empresa pública, que són els que signen el 
resultat de la selecció (Annex) 

Santa Maria del Camí, 29 de març de 2022 

Malén Llull 
gerent 




