
Entitat convocant i antecedents:
Ponent Coopera, l’Ateneu Cooperatiu de les comarques de Ponent, és l’entitatconvocant de la present convocatòria. Emmarcada dins la Xarxa d’Ateneus Cooperatiusde Catalunya, Ponent Coopera és una eina de foment i promoció de l’Economia Sociali Solidària (ESS) al territori de Ponent, i té per objectiu principal el foment, la creació i laconsolidació de noves iniciatives econòmiques transformadores així com generarocupació de qualitat.
Entre les diferents actuacions previstes per a la promoció de l’ESS, l’Ateneu Cooperatiulliura el premi L’OESST a la millor iniciativa cooperativista de Ponent. El premi va nàixerl’any 2020 amb la voluntat d’impulsar noves iniciatives de l’ESS en un contextd’emergència social i econòmica, on les accions de suport tant tècnic com econòmicsón més necessàries. És així com es van convertir en una iniciativa pionera al territori,que s’ha consolidat fins arribar aquest any a la seva 3a edició.
La present edició del premi queda regulada per aquestes bases, que es publiquen eldilluns 1 d’agost de 2022, al web de Ponent Coopera.

PREMI L’OESST
A LA MILLOR INICIATIVA COOPERATIVISTA DE PONENT

3a EDICIÓ

BASES GENERALS



Calendari:

Mesos Acció
Dilluns, 1 d’agost de 2022 Publicació de la convocatòria al web de PonentCoopera. Inici del període de recepció decandidatures.
Divendres, 30 de setembre de2022 Hora límit: 23:59 h Tancament del període de recepció decandidatures.
Fins al 13 d’octubre de 2022 Avaluació de les propostes per part del jurat iresolució.
3a setmana d’octubre 2022 Comunicació del projecte premiat.

Finals d’octubre de 2022
Acte de lliurament del premi.
Es demana que el projecte premiat puguiparticipar presencialment en l’acte de lliurament.

De novembre de 2022, fins alsetembre 2023Un màxim 12 mesos
Procés d’acompanyament i constitució de lanova cooperativa.

Descripció del premi:
El premi té per objecte el reconeixement i suport a la creació d’una nova iniciativacooperativista a Ponent, que intenti donar resposta a alguns dels reptes socials imediambientals del territori.
Es valorarà positivament aquells projectes contribueixin a l’equilibri territorial de Ponenti que incideixin en un o diversos dels següents eixos estratègics:

– Cures i atenció a les persones– Accés a l’habitatge– Generació d’ocupació de qualitat per a col·lectius en situació de vulnerabilitat– Consolidació del model agroecològic– Afavorir la transició energètica– Afavorir la mobilitat territorial
A través del suport a la creació de la nova iniciativa, la finalitat dels premis és la depromoure l’Economia Social i Solidària a Ponent, així com el model cooperatiu.
Dotació econòmica i suport tècnic:
En aquesta 3a edició, es reconeixerà amb una dotació de 3.000 euros a la iniciativacooperativa millor valorada pel jurat. El projecte premiat rebrà el següent recolzament:



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;

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 (comels honoraris de la notaria, taxes associades als tràmits, etc.). fins a 750 euros
Serveis d’acompanyament a la constitució i arrencada de lesnoves cooperatives
Formació i assessorament que es brindarà des del momentposterior a la resolució, i fins un màxim de 12 mesos, amb l’objectiude culminar el procés de constitució abans del mes de setembrede 2023.

Assumit perPonent Cooperacom a part de laseva activitat

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

- Suport a la digitalització & màrqueting digital: campanyapublicitària, desenvolupament de la imatge corporativa,desenvolupament web, ...
- Hores d’assessorament expert en les àrees identificadesdurant el procés d’acompanyament: legal, organitzacióinterna, prospecció de mercat & validació de prototips,implantació de sistemes informàtica, processos deresolució de conflictes, recerca de finançament...
- Altres despeses corrents necessàries per la posada enmarxa 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 serconsiderats:

- Plantejar una nova iniciativa econòmica/empresarial que es vulgui desenvoluparsegons els criteris de l’Economia Social i Solidària 1



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.) queestiguin 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 voldonar continuïtat a través de la forma cooperativa.
4 En el cas de cooperatives de treball associat.
5 En el cas de cooperatives de serveis, integrals o de 2on grau, entre les sòcies hi poden haver tant persones físiquescom jurídiques.

- Optar per la forma jurídica de cooperativa, de qualsevol dels tipus contemplatsper la Llei 12/2015 (de treball associat, de serveis, de persones consumidores iusuàries, etc.)- Estar localitzat (tenir la seu social) en qualsevol de les comarques de Ponent: laNoguera, 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 depresentar la seva candidatura.- Poden participar també projectes de transformació2 o de relleu cooperatiu3.- Estigui impulsat per un mínim de dues persones físiques4 (majors de 18 anys) ojurídiques5, que seran les sòcies fundadores de la cooperativa. En el cas d’optarper una cooperativa de consumidors i usuaris, el nombre mínim de personessòcies 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 travésdel web de Ponent Coopera- La convocatòria es publicarà i s’obrirà al web de Ponent Coopera a principis delmes d’agost de 2022, i estarà oberta fins el divendres 30 de setembre de 2022,a les 23:59 h.- Per formalitzar la candidatura, els projectes candidats hauran de:1. Descarregar-se i complimentar el formulari de participació, que trobareual web de Ponent Coopera2. Posteriorment, caldrà enviar-lo a info@ponentcoopera.cat, conjuntamentamb el CV de cada una de les persones impulsores.3. Si es considera oportú, els projectes poden enviar qualsevol altredocument o annex que evidenciï el treball de planificació que hagi pogutfer l’equip impulsor fins a la data, com poden ser l’aportació de dadeseconòmic-financeres, estudi de mercat, l’exercici canvas, el plad’empresa, etc. Aquesta informació no és obligatòria però podria servalorada positivament per part del jurat, en cas de ser adequada.- Per qualsevol dubte relacionat amb els premis i el procés, els projectes candidatses poden dirigir a info@ponentcoopera.cat. Les consultes rebudes i lesrespostes corresponents, es penjaran en un document FAQs que estarà a l’abastde totes les persones interessades al web de Ponent Coopera, de tal maneraque tothom tingui la mateixa informació.

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


6 Els eixos estratègics que es prioritzaran són: i) cures i atenció a les persones; ii) accés a l’habitatge; iii) generaciód’ocupació de qualitat per a col·lectius en situació de vulnerabilitat; iv) consolidació del model agroecològic; v)afavorir la transició energètica; vi) afavorir la mobilitat territorial.
7 Els col·lectius prioritzats són aquells que es consideren amb major dificultat d'inclusió sociolaboral. S’hi considereni) les persones de joves (<30 anys), ii) les persones de >45 anys i aturades de llarga durada, iii) les dones, iv) lespersones migrades, d'origen divers o pertanyents a minories ètniques, v) persones amb diversitat funcionalvinculada a una discapacitat, vi) i altres col·lectius amb risc greu d'exclusió social, com ara les persones recluses iexrecluses, persones exdrogodependents o persones sensellar.
8 Aquells projectes que es constitueixin adoptant la condició de cooperativa sense ànim de lucre o d’iniciativa social

Un cop presentada la candidatura, l’equip tècnic de Ponent Coopera verificarà ques’hagi entregat la documentació requerida, en temps i forma. En cas de que manquinalgun dels document imprescindibles, es requerirà a les persones sol·licitants que hoesmenin en el termini de 5 dies naturals. En cas contrari, la proposta no seràconsiderada pel jurat.
De forma general, les candidatures que no segueixin els passos indicats o es presentinfora 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 composatper representants d’entitats, com poden ser:

- Persones representants de les entitats promotores i participants de l’AteneuCooperatiu- Persones representants de les entitats col·laboradores de l’Ateneu Cooperatiu- Persones i/o entitats expertes de l’Economia Social i Solidària
L’avaluació de les diferents propostes rebudes, es realitzarà a partir dels següentscriteris:
Criteri Puntsmàxims persecció
Alineament estratègic amb el territori i l'ESS 7 punts
Projecte situat en localitat de <20.000 habitants 2
Projecte alineat amb els eixos estratègics6 3
Presència a l'equip impulsor de persones dels col·lectiusprioritzats7 1
Política de reinversió dels excedents del projecte 8 1
Impactes positius associats al projecte 7 punts
Impactes generats: El projecte contribueix a resoldre unaproblemàtica social o mediambiental i es descriu clarament elproblema a resoldre, així com la manera com el projecte hiintentarà incidir. Es valoraran tots els impactes positius que elprojecte persegueix explícitament, com a part del seu propòsito finalitat.

2 punts

A més a més, es valorarà positivament que el projecte tinguipotencial per crear llocs de treball de qualitat. 2 punt

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


9 Una xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis, que funciona amb critèris democràtics, ecològics isolidaris en un territori determinat, i que està constituïda, tant per empreses socials com per consumidorsindividuals i col·lectius” Jordi Garcia, 2002.

Política de sostenibilitat ambiental del projecte. Es valorarà queel projecte inclogui criteris de sostenibilitat ambiental icontempli les accions necessàries mitigar/eliminar qualsevolimpacte negatiu associat a la seva activitat.
1 punts

El projecte té la voluntat de treballar en xarxa, promoureestratègies d’intercooperació o contribuir a la construcció delmercat social9. 2 punt

Visió compartida, governança, equip i organització 7 punts
Definició del projecte i valors de l’ESS: Es valorarà la descripciódel projecte col·lectiu i els valors que han consensuat lespersones impulsores, així com l’alineament general amb elsprincipis i valors de l’ESS.

2 punts

Equip impulsor: Es valora el seu coneixement del sector, elsconeixements tècnics o una trajectòria coherent amb lestasques a emprendre, la complementarietat de les personesque formen l’equip, el grau d’implicació al projecte, etc.
2 punts

Model de governança: Es descriu el funcionament democràticde la futura entitat i s’explica com es garantirà la participacióigualitària de les persones en la presa de decisions. Esdescriuen els òrgans socials així com altres espais, eines oprocessos que faciliten l’apropiació col·lectiva del projecte.
1 punt

Organització del treball: Es descriu amb claredat l’organitzaciódel treball, la distribució de tasques, les àrees funcionals, etc. 1 punt
El projecte posa les persones al centre. Se’ns descriu coml’organització atendrà de forma integral les necessitats de lespersones que formin part del projecte (cures), promourà ladiversitat i la igualtat de l’equip, etc.

1 punt

Pre-viabilitat de la iniciativa 7 punts
El projecte identifica una necessitat no satisfeta/coberta(oportunitat) i en descriu una solució de forma clara (a travésd’un model empresarial, que es concreta en productes oserveis).

2 punts

Es descriuen amb claredat les capacitats internes per portar aterme el projecte descrit (coneixements, tecnologia,equipaments, etc.) 1 punt



El projecte aporta informació, dades de mercat i/o anàlisis quefan entreveure la viabilitat econòmica. Es descriuen ambclaredat les principals vies d’ingressos i s’identifiquen elsprincipals costos.
2 punts

Des del punt de vista financer, el projecte preveu les fonts definançament necessàries per poder cobrir la posada en marxadel projecte. 2 punts

Coherència general del projecte 3 punts
Es valora la qualitat general de la candidatura: explicacionsclares i detallades, informació completa en totes les seccions,informació addicional aportada, etc. 1 punt

La proposta es considera realista en el seu conjunt, i aportaexplicacions i informacions suficients per així creure-ho. Esdescriu clarament l’horitzó temporal de constitució del projecte,i aquest és realista.
2 punts

Puntuació total 31 punts
Per a la concessió del premi serà necessari obtenir un mínim de 18 punts, en la valoraciódels criteris exposats. En cas de que cap projecte assoleixi aquesta puntuació, el premies declararà desert.
Avaluació i veredicte:

- Les persones que constitueixen el jurat avaluaran de forma individual cada unade les propostes rebudes, assignant-hi una puntuació per cada un dels criteris,a excepció dels criteris del bloc “Alineament estratègic amb el territori i l'ESS”,que seran assignats per l’equip tècnic de Ponent Coopera de forma automàticaen funció de si es compleixen o no, ja que són criteris que no admeten valoraciósubjectiva.- En una reunió conjunta posterior, les persones del jurat posaran en comú lesseves valoracions individuals i, a partir d’elles, iniciaran un debat per elegir perconsens la iniciativa cooperativista guanyadora.- A proposta del jurat, i en funció de la disponibilitat pressupostària de l’Ateneu, espodria valorar l’atorgament d’un accèssit a la segona millor proposta.- L’equip tècnic de Ponent Coopera es reserva el dret d’entrevistar-se amb els 3projectes que hagin aconseguit millor valoració per part del jurat, de maneraprèvia a la deliberació, per tal d’aclarir els principals dubtes que hagin pogutsortir, conèixer personalment a l’equip impulsor, i aprofundir en temes concrets.- La decisió del Jurat es comunicarà al projecte premiat la setmana del 17d’octubre de 2022.- La comunicació oficial i l’acte de lliurament es realitzarà, de manera presencial,la darrera setmana d’octubre. La data definitiva es comunicarà al projectepremiat amb suficient l’antelació per tal de que puguin reservar-se la data igarantir la seva participació.



Desemborsament dels fons i justificació:
Durant el mes de novembre de 2022, un cop realitzat l’acte de lliurament del premi, esdesemborsarà una bestreta del 100% de l’import del premi al projecte guanyador. Elprojecte tindrà fins a 12 mesos per completar el procés de constitució i fer la justificaciódels fons, aportant la documentació necessària per fer-ho.
Compromís i condicions d’atorgament:
Les persones impulsores del projecte guardonat es comprometran a completar elstràmits de constitució de la cooperativa durant els 12 mesos següents a la presentacióde la seva candidatura (no més tard del mes de setembre de 2023), segons la propostad’itinerari que es proposarà per part de l’equip tècnic de Ponent Coopera. Amb aquestafinalitat, les persones signaran una carta de compromís de manera prèvia a latransferència dels fons.
S’entendrà constituïda la cooperativa, un cop s’hagi realitzat la seva inscripció alRegistre de Cooperatives i s’hagin realitzat les altres corresponent d’activitatseconòmiques i la Seguretat Social, i es disposi del NIF definitiu que permeti iniciarl’activitat.
En cas de no portar-se a terme el procés de constitució segons les pautes i terminisestablerts en aquestes bases, els fons s’hauran de retornar íntegrament.
El projecte premiat, es compromet a facilitar a Ponent Coopera la documentació quesigui necessària per justificar els fons rebuts.
Renúncia:
Les persones impulsores del projecte guardonat poden renunciar al premi, mitjançantun escrit a Ponent Coopera, exposant-ne els motius. En cas de que s’hagi tramitat elpagament de la bestreta en el moment de la renúncia, el projecte guardonat haurà deretornat íntegrament l’import transferit.
Altres aspectes a considerar:

- L’organització podrà fer difusió pública d’aquesta convocatòria, així com delprojecte guardonat, respectant sempre la confidencialitat de les dades delsprojectes.- La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació del contingut de lesbases per part de les persones i entitats participants.- L’organització, a instàncies del jurat, es reserva el dret de demanar informacióaddicional o aclariments sobre projectes presentats, i de descartar aquellescandidatures que no atenguin aquesta demanda.


