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PROCÈS SELECTIU PER 

OFERTA D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER 
D’OVELLA DE LES EXPLOTACIONS

1) Objecte del contracte 
L’objecte del contracte és l’assistència tècnica per 
d’ovella de les explotacions de Mallorca
noves aplicacions de la llana amb el dissen
 

2) Antecedents del projecte 
El Projecte Pilot per a l’estudi de la viabilitat de la llana d’ovella mallorquina com a material aplicable al 
sector industrial té l’objectiu de posar en valor 
això es proposa analitzar la seva viabilitat 
quantitats de llana que es generen
Península i d’Europa són variades i ens poden donar informació i experiència per 
s’ha convertit en un problema en aquests darrers anys.
 
Coneixem la forta dominació del mercat de
efectes adversos de la COVID-19 i les dificultats derivades de la normativa europea
considerada com a un subproducte d’origen animal no destinat al consum humà i
es pot abandonar al  camp, ni es pot emm
 
L’any 2021 ha estat un any especialment difícil pe
que promou i defensa els interessos 
estratègics definits en la seva Estratègia de 
i propostes al sector, i d’aquí l’oportunitat d’
l’Associació. El projecte esmentat més
en funció dels resultats de l’estudi inicial objecte de la present oferta de contracte
 
Coneixem que existeixen empreses 
construcció amb llana d’ovella i també 
utilitzar aquest material, però sembla que prèviament 
de l’afectació de la llana per infestacio
podria obrir una línia de negoci per als ramaders que vendrien la llana a empreses fabricants de material de 
construcció. 
   
En qualsevol cas, aquest serà un projecte pilot i innova
per a la valorització de la llana d’ovella.
 
 

3) Tasques a realitzar en el servei:
Fase 1.  

- Conceptualització de l’encàrrec
amb històric de mínim 10 anys.

- Analitzar la problemàtica des del punt de vista del productor i 
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PROCÈS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEI 
 

OFERTA D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE “L’INFORME SOBRE LA SITUACIÓ DE LA LLANA 
A DE LES EXPLOTACIONS DE MALLORCA I LA SEVA APLICABILITAT EN DIFERENTS USOS

 
 

te del contracte és l’assistència tècnica per a la redacció de l’informe sobre la situació de la llana 
d’ovella de les explotacions de Mallorca, propostes per optimitzar la seva comercialització i

el disseny del model més adequat a implantar. 

Projecte Pilot per a l’estudi de la viabilitat de la llana d’ovella mallorquina com a material aplicable al 
posar en valor la llana produïda a les explotacions 

analitzar la seva viabilitat per a diferents usos i aplicacions que puguin absorbir
generen anualment a Mallorca. Les alternatives existents a altres indrets de 

ropa són variades i ens poden donar informació i experiència per 
s’ha convertit en un problema en aquests darrers anys. 

Coneixem la forta dominació del mercat de la Xina, que absorbeix la major part d’aquest producte,
19 i les dificultats derivades de la normativa europea, segons la 

considerada com a un subproducte d’origen animal no destinat al consum humà i, per aquest motiu, 
camp, ni es pot emmagatzemar en condicions inadequades.  

L’any 2021 ha estat un any especialment difícil per als ramaders. Per això, l’Associació 
interessos socioeconòmics de la zona rural de Mallorca, seguint els objectius 

stratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014
, i d’aquí l’oportunitat d’encomanar un estudi inicial en el marc d’un projecte propi de 

esmentat més amunt és més ambiciós i preveu realitzar més 
l’estudi inicial objecte de la present oferta de contracte.  

Coneixem que existeixen empreses de la Península i d’Europa que es dediquen a fabricar materia
construcció amb llana d’ovella i també sabem que hi ha a Mallorca empreses que 

, però sembla que prèviament s’haurien de solucionar alguns problemes, com és el 
de l’afectació de la llana per infestacions de larves d’insectes, especialment l’arna. Si tot això s’aconseguís, es 
podria obrir una línia de negoci per als ramaders que vendrien la llana a empreses fabricants de material de 

En qualsevol cas, aquest serà un projecte pilot i innovador, i haurà de contemplar totes les opcions possibles 
per a la valorització de la llana d’ovella. 

en el servei: 

Conceptualització de l’encàrrec. Antecedents i context. Fotografia actual. Dades i preus
c de mínim 10 anys. 

Analitzar la problemàtica des del punt de vista del productor i de les cooperatives.
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L’INFORME SOBRE LA SITUACIÓ DE LA LLANA 
EN DIFERENTS USOS” 

sobre la situació de la llana 
la seva comercialització i la valoració de 

Projecte Pilot per a l’estudi de la viabilitat de la llana d’ovella mallorquina com a material aplicable al 
ions d’oví de Mallorca i per 

que puguin absorbir les 
Les alternatives existents a altres indrets de la 

ropa són variades i ens poden donar informació i experiència per trobar respostes  al que 

que absorbeix la major part d’aquest producte, també els 
, segons la  qual la llana és 

, per aquest motiu,  tampoc 

, l’Associació Mallorca Rural, entitat 
rural de Mallorca, seguint els objectius 

2014-2020, vol donar suport 
el marc d’un projecte propi de 

és més ambiciós i preveu realitzar més actuacions i inversions,  
 

Europa que es dediquen a fabricar material de 
 estarien interessades en 

s’haurien de solucionar alguns problemes, com és el 
ns de larves d’insectes, especialment l’arna. Si tot això s’aconseguís, es 

podria obrir una línia de negoci per als ramaders que vendrien la llana a empreses fabricants de material de 

dor, i haurà de contemplar totes les opcions possibles 

Fotografia actual. Dades i preus de la llana 

cooperatives. 
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- Entrevistes al sector de la 
compren llana. Mínim de 10 productors, 5 cooperatives 
2 magatzems especialitzats, dos sindicats agraris, un representat sector ecològic, dues empreses de 
la Península i Cooperatives que comprin llana a Mallorca

- Definir els punts crítics. Costos.
- Estudi de les actuals vies de comercialització 

comercialització de la llana aquesta campanya 2022
productors, punts de recollida, compactació i distribuïdors de llana, cooperatives i ma

- Disseny de un model traçabilitat i coordinació de processos
Fase 2 

- Analitzar la possibilitat de tenir 
Dimensió per volum de llana i
conclourà la necessitat en el seu cas 

- Profunditzar en les possibles sortides i vies a la llana d’ovella de Mallorca
construcció. Amb entrevistes a
estiguin utilitzant la llana com a material 

- Quines són les necessitats d’aquest sector per poder comp
optar per aquesta línia. 

- Avaluació de si existeix interès i mercat interessat a Mallorca
sostenibilitat del model. 

- Altres usos alternatius a la construcció: 
diferents casos existents a 
valorant la seva eficiència i sostenibilitat amb un pressupost

- Organització i coordinació de
- Reunions diverses amb representants d

corresponents, a efectes de seguiment
- Seguiment i contactes periòdics amb l

 
L’Informe tindrà dues fases
d’aproximadament 2 mesos
partida de la situació, amb una proposta sobre la millor opció 
llana en la present campanya 2022.
 
La segona fase tindrà una durada màxima de 
tindrà com a resultat la presentació d’un informe
especificats; l’informe també inclourà une
estimacions econòmiques corresponents,  d’acord amb les finalitats previstes

 
 

4) Calendari d’execució 
El servei s’iniciarà des del moment de la signatura de la nota d’encàrrec i s’haurà d’entregar 
màxim de sis mesos. En qualsevol cas, e
d’acord. 
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de la llana: productors, cooperatives, altres empreses 
Mínim de 10 productors, 5 cooperatives agràries locals, 1 cooperativa de segon grau, 

2 magatzems especialitzats, dos sindicats agraris, un representat sector ecològic, dues empreses de 
que comprin llana a Mallorca. 

Costos. 
uals vies de comercialització i proposta per a l’optimització de costos per la 

comercialització de la llana aquesta campanya 2022. Per això serà necessari contactar amb 
productors, punts de recollida, compactació i distribuïdors de llana, cooperatives i ma
Disseny de un model traçabilitat i coordinació de processos. 

tenir una infraestructura de rentat i tractament
per volum de llana i repercussions mediambientals. DAFO i conclusion

en el seu cas de contractar un pla de viabilitat econòmica i tècnica.
les possibles sortides i vies a la llana d’ovella de Mallorca

ntrevistes a diferents agents: constructors, arquitectes, visitar e
estiguin utilitzant la llana com a material aïllant i la seva problemàtica amb l’arna
Quines són les necessitats d’aquest sector per poder comprar la llana als productors. Què

existeix interès i mercat interessat a Mallorca en aquest tipus de producte

Altres usos alternatius a la construcció: avaluació d’aplicacions diferents de la llana
 la Península, analitzant quin és el model més viable per 

valorant la seva eficiència i sostenibilitat amb un pressupost. 
Organització i coordinació dels viatges que s’escaiguin per conèixer experiències a fora de Mallorca.

representants dels sectors involucrats i elaboració de les actes 
de seguiment. 

i contactes periòdics amb la gerència i/o grup de treball de l’Associació Mallorca Rural

tindrà dues fases (més amunt referides). La primera fase 
mesos, i tindrà com a resultat una presentació de 

una proposta sobre la millor opció per optimitzar la
resent campanya 2022. 

La segona fase tindrà una durada màxima de 6 mesos (inclosos els dos mesos de la fase anterior)
tindrà com a resultat la presentació d’un informe que abordarà la resta d
especificats; l’informe també inclourà unes conclusions i unes propostes d’actuació, amb les 
estimacions econòmiques corresponents,  d’acord amb les finalitats previstes

servei s’iniciarà des del moment de la signatura de la nota d’encàrrec i s’haurà d’entregar 
En qualsevol cas, es podrà fer una pròrroga sempre que amb
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empreses o intermediaris que 
agràries locals, 1 cooperativa de segon grau, 

2 magatzems especialitzats, dos sindicats agraris, un representat sector ecològic, dues empreses de 

optimització de costos per la 
. Per això serà necessari contactar amb 

productors, punts de recollida, compactació i distribuïdors de llana, cooperatives i magatzems. 

una infraestructura de rentat i tractament de la llana a Mallorca. 
i conclusions. L’informe 

de contractar un pla de viabilitat econòmica i tècnica. 
les possibles sortides i vies a la llana d’ovella de Mallorca en el sector de la 

, visitar experiències que 
’arna. 

rar la llana als productors. Què implicaria 

en aquest tipus de producte. Viabilitat i 

plicacions diferents de la llana, estudiant 
Península, analitzant quin és el model més viable per a Mallorca i 

ls viatges que s’escaiguin per conèixer experiències a fora de Mallorca. 
involucrats i elaboració de les actes 

l’Associació Mallorca Rural. 

fase tindrà una durada 
, i tindrà com a resultat una presentació de l’estat actual i punt de 

per optimitzar la comercialització de la 

(inclosos els dos mesos de la fase anterior) i 
la resta d’aspectes més amunt 

i unes propostes d’actuació, amb les 
estimacions econòmiques corresponents,  d’acord amb les finalitats previstes. 

servei s’iniciarà des del moment de la signatura de la nota d’encàrrec i s’haurà d’entregar en el termini 
ambdues parts hi estiguin 
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5) Àmbit d’actuació 
L’àmbit d’actuació inclou l’illa de Mallo
 

 
6) Preu de l’assistència tècnica

La contractació tindrà un cost màxim
el 40% sobre el total a l’inici de l’encàrrec, 
d’abonar les factures corresponents en un pe
 
Amb el preu esmentat, s’inclou els 
servei, excepte els deguts als viatges
 

7) Documentació a presentar 
Els documents per a la presentació d’ofertes són els seg
 

a) Solvència tècnica i experiència
interessada i/o de la que executarà el servei
universitària que posseeix i els projectes anteriors realitzats
del present servei. En cas de tractar
(adjuntant Currículum Vitae) de manera clara a la persona que es preveu executar

 
Es valorarà positivament la informació addicional que es presenti i que permeti estimar el coneixement del 
sector a què fa referència la contractació

 
b) Proposta metodològica de treball i 

planificació de l’encàrrec. D
terme l’encàrrec. 

c) Proposta de millora amb les actuacions
d) Proposta de millora econòmica

segons allò proposat en la
 

 
8) Presentació d’ofertes i procés d’adjudicació

Els professionals interessats podran presentar la seva proposta durant els 1
publicació d’aquest anunci a la pàgina web de l’
 
Les ofertes s’han de presentar amb la indicació “Oferta assistència tècnica: 
hauran de ser enviades al correu electrònic: 
 
No es tindran en compte les ofertes presentades fora de termini.
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allorca. 

Preu de l’assistència tècnica 
cost màxim de 12.285 euros (IVA exclòs). L’import serà abonat

0% sobre el total a l’inici de l’encàrrec, i l’altre 60% just a la finalització. L’Associació 
d’abonar les factures corresponents en un període de 30 dies naturals. 

 costos dels desplaçaments que s’hagin de fer per a portar a terme el 
viatges que es facin a fora de Mallorca. 

 
per a la presentació d’ofertes són els següents:  

Solvència tècnica i experiència: Titulació Universitària. Currículum actualitzat de la persona 
i/o de la que executarà el servei. S’ha d’especificar clarament la titulació 
que posseeix i els projectes anteriors realitzats que tinguin relació 

. En cas de tractar-se d’una persona jurídica i/o empresa, s’haurà de designar 
(adjuntant Currículum Vitae) de manera clara a la persona que es preveu executar

informació addicional que es presenti i que permeti estimar el coneixement del 
sector a què fa referència la contractació i de projectes similars. 

metodològica de treball i execució de l’informe: proposta de metodologia de treball i 
de l’encàrrec. Descripció de les tasques per dur a terme l’informe

amb les actuacions i idees concretes per estudiar. 
econòmica: document tècnic on s’especifiquin les millores 
n la present oferta. 

Presentació d’ofertes i procés d’adjudicació 
Els professionals interessats podran presentar la seva proposta durant els 15 dies 

a la pàgina web de l’Associació Mallorca Rural (www.mallorcarural.cat

Les ofertes s’han de presentar amb la indicació “Oferta assistència tècnica: Informe tècnic sobre la llana”
hauran de ser enviades al correu electrònic: info@mallorcarural.cat. 

No es tindran en compte les ofertes presentades fora de termini. 
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). L’import serà abonat en dos pagaments: 
la finalització. L’Associació Mallorca Rural haurà 

dels desplaçaments que s’hagin de fer per a portar a terme el 

urrículum actualitzat de la persona 
. S’ha d’especificar clarament la titulació 

que tinguin relació amb la temàtica 
se d’una persona jurídica i/o empresa, s’haurà de designar 

(adjuntant Currículum Vitae) de manera clara a la persona que es preveu executarà l’encàrrec. 

informació addicional que es presenti i que permeti estimar el coneixement del 

proposta de metodologia de treball i 
tasques per dur a terme l’informe i recursos per dur a 

: document tècnic on s’especifiquin les millores econòmiques 

dies naturals següents a la 
www.mallorcarural.cat). 

Informe tècnic sobre la llana” i 
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L’Associació Mallorca Rural es compromet a fer publicitat d’aquesta oferta mitjançant la seva pàgina web, 
les seves xarxes socials, i la comunicació 
se’ls demanarà que facin també publicitat de l’oferta.
 
Una vegada acabat el termini de presentació d’ofertes, es constituirà una comissió integrada per l’equi
tècnic de l’Associació Mallorca Rural
revisarà les ofertes i podrà convocar els interessats a entrevistes presencials
ofertes serà publicat al mateix tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Associació i amb això es donarà per 
finalitzat el procés de selecció. 
 
Tota aquesta documentació podrà ser adreçada en llengua catalan
 
 
Els criteris que es valoraran seran els següents: 
 

CONCEPTE
1.Solvència tècnica:  
- Titulacions oficials i complement
- Coneixement del sector oví
comercials. 
- Experiència en l’execució de projectes similars
2. Proposta metodològica 
- Proposta metodològica de treball i 
-  Propostes de millora i ampliació d’informació
- Proposta de millora econòmica
euros més IVA.  

 
TOTAL

 
 
L’Associació Mallorca Rural podrà demanar documentació addicional si considera que és necessària per a 
una millor valoració de l'oferta. 
 
En el cas que cap proposta arribi a 50 punts, es podrà considerar el contracte desert. 
 
 
Si voleu tenir més informació de l’ofert
info@mallorcarural.cat 
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es compromet a fer publicitat d’aquesta oferta mitjançant la seva pàgina web, 
cials, i la comunicació directa als seus socis i a entitats col·laboradores habituals, 

n també publicitat de l’oferta. 

Una vegada acabat el termini de presentació d’ofertes, es constituirà una comissió integrada per l’equi
l’Associació Mallorca Rural, que si escau podrà comptar amb assessorament extern; la comissió 

revisarà les ofertes i podrà convocar els interessats a entrevistes presencials. El resultat de la valoració de les 
uler d’anuncis de la pàgina web de l’Associació i amb això es donarà per 

Tota aquesta documentació podrà ser adreçada en llengua catalana o castellana, indistintament.

Els criteris que es valoraran seran els següents:  

CONCEPTE PUNTUACIÓ

Titulacions oficials i complementàries i formacions 
oví de Mallorca i dels canals 

Experiència en l’execució de projectes similars 

 
 
Fins a 30 punts 

Proposta metodològica de treball i d’execució 
Propostes de millora i ampliació d’informació 
Proposta de millora econòmica establerta en 12.285 

 
Fins a 40 punts 
Fins 20 punts 
Fins a 10 punts 
 

TOTAL Fins a 100 punts 

podrà demanar documentació addicional si considera que és necessària per a 

En el cas que cap proposta arribi a 50 punts, es podrà considerar el contracte desert. 

Si voleu tenir més informació de l’oferta, podeu sol·licitar-la a través de l’adreça de correu electrònic: 

Associació 
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es compromet a fer publicitat d’aquesta oferta mitjançant la seva pàgina web, 
als seus socis i a entitats col·laboradores habituals, als quals 

Una vegada acabat el termini de presentació d’ofertes, es constituirà una comissió integrada per l’equip 
, que si escau podrà comptar amb assessorament extern; la comissió 

El resultat de la valoració de les 
uler d’anuncis de la pàgina web de l’Associació i amb això es donarà per 

a o castellana, indistintament. 

PUNTUACIÓ 

 

podrà demanar documentació addicional si considera que és necessària per a 

En el cas que cap proposta arribi a 50 punts, es podrà considerar el contracte desert.  

la a través de l’adreça de correu electrònic: 

A 21 de febrer de 2022 
Associació Mallorca Rural 


