
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA 

Assumpte: Resolució definitiva de concessió del Concurs d’Innovació BCN Smart
Rural

Antecedents

Atès que en data 2 de març de 2021 es va obrir la convocatòria del Concurs
d’Innovació BCN Smart Rural, en el marc de l’actuació  1.2.1. Creació d’un banc
de serveis tecnològics i de coneixement de l’operació 1.2. Rural Innova: Creació
d’un  banc  de  serveis  tecnològics  i  del  coneixement  per  a  la  innovació
empresarial del sector agrosilvopastoral en el marc del projecte PECT BCN Smart
Rural, co-finançat pel P.O. FEDER de Catalunya 2014-2020;

D’acord  amb  la  proposta  de  resolució  aprovada  pels  membres  del  jurat  del
Concurs d’Innovació BCN Smart Rural, reunits el 25 de maig de 2021;

D’acord  amb  les  ofertes  rebudes  en  el  procés  de  contractació  dels  serveis
sol·licitats, seguint la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic;

D’acord amb la Resolució de Presidència 0045-2021, aprovada el 21 de juliol de
2021,  per  la  qual  s’aprovava  provisionalment  l’empresa  beneficiària  de  l’ajut
econòmic vinculat al premi del Concurs d’Innovació BCN Smart Rural;

D’acord amb el document d’acceptació de l’ajut rebut en el termini establert;

I vistes les competències que m’han estat atorgades segons els Estatuts vigents i
dels acords adoptats per l’Assemblea General de l’Associació d’Iniciatives Rurals
de Catalunya, reunida en data 12 de desembre de 2019 i per la Junta Directiva
reunida en sessió ordinària el mateix dia a la ciutat de Barcelona;

 RESOLC:

PRIMER.- Aprovar definitivament l’empresa guanyadora del concurs i beneficiària
d’un ajut econòmic per a la contractació d’un servei d’assessorament expert, en
el  marc  del  projecte  PECT  BCN  Smart  Rural,  co-finançat  pel  P.O.  FEDER  de
Catalunya 2014-2020, que es detalla a continuació:



Núm. sol. Raó social Avaluació Entitat proveïdora
Import del

servei
Quantia de

l’ajut*

2021-01 Mas Joanet de
Pujols

68,0
Fundació Alícia,

Alimentació i Ciència,
FP

5.450€ + IVA 2.710€ + IVA

* NOTA: El 50% de l’ajut (excloent l’IVA) serà aportat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER).

SEGON.- Publicar les candidatures en llista de reserva:

Núm. Sol. Raó social Avaluació

2021-02
Cooperativa Mas Les Vinyes

SCCL 48,0

TERCER.- Publicar les candidatures excloses:

Núm. Sol. Raó social Motius

2021-03 Les Gambires Torelló SL
Candidatura incompatible amb

les bases del concurs

QUART.- Notificar la present resolució als interessats.

CINQUÈ.- Donar compte de la present resolució en la següent Junta Directiva ordinària
que es celebri i posterior Assemblea General, per tal que es ratifiqui la seva adjudicació.

Vistiplau,

Roser Bombardó i Bagaria Francesc Lluch i Majoral

Presidenta Secretari
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