
    

ACORD PRESIDENT D'INICIAR LA CONTRACTACIÓ 
 
 
Contractació dels serveis per a la redacció d’un Pla de Comunicació i la seva 
execució, per a promocionar els vins de l’Empordà, a través de les varietats 
tradicionals garnatxa i carinyena. Inclosa en el  desenvolupament de 
l'operació PR15-019631 "Recuperació, potenciació i valorització de les 
varietats tradicionals Lledoner i Caranyana de l'Empordà", en el marc del 
PECT “Girona, sistema alimentari sostenible”, que compta amb el 
cofinançament, en un 50% de la despesa elegible, pel Fons Europeu 
Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 
 
 
Referència 2022/005 
 
 
Atesa la necessitat que té El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà 
de dur a terme  l'operació PR15-019631 "Recuperació, potenciació i valorització de 
les varietats tradicionals Lledoner i Caranyana de l'Empordà", en el marc del PECT 
“Girona, sistema alimentari sostenible”, que compta amb el cofinançament, en un 
50% de la despesa elegible, pel Fons Europeu Regional (FEDER) de la Unió Europea, 
en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, amb un ajut total 
de 124.863,75 euros. 
 
Atès que per a fer-ho possible, entre altres d'actuacions, cal la redacció d’un Pla de 
Comunicació i la seva execució, per a promocionar els vins de l’Empordà a través de 
les varietats tradicionals garnatxa i carinyena és fonamental. 
 
Atès que amb els mitjans del Consell Regulador no es pot desenvolupar aquesta eina 
online. 
 
Atès l'informe tècnic signat amb data de 14 de setembre de 2022 per la tècnica 
adscrita al PECT. 
 
 
RESOLC 
 
1.- Iniciar la contractació de la “Redacció d’un Pla de Comunicació i la seva 
execució, per a promocionar els vins de l’Empordà, a través de les varietats 
tradicionals garnatxa i carinyena”, que forma part de l'actuació  "Optimització 
del sistema de traçabilitat, espai dinamització laboral i recursos agrícoles i execució". 
 
2.- D'acord amb les següents especificitats: 
 
Descripció del servei requerit 
L’objecte del contracte és la contractació dels serveis per a la redacció d’un pla de 
comunicació i la seva execució per a promocionar els vins de l’Empordà a través de 
les varietats tradicionals garnatxa i carinyena. Ho ha proposar per al conjunt del 
mercat català, en especial l’àrea metropolitana de Barcelona, i també pel mercat 
internacional. Les accions del Pla s’han adreçar tant a professionals i prescriptors com 
al client final.  
 
 
 
 
 



    

Es demana: 
• Redacció i execució d’un pla de comunicació  

 
Pressupost del contracte 
El pressupost màxim a destinar per part del Consell Regulador de la Denominació 
d'Origen Empordà al contracte serà de 107.000 € (IVA exclòs). El preu s’ha 
determinat fent una estimació dels costos salarials i del valor de compra de mitjans 
i execució d’accions, tal i com consta a la clàusula tercera del “Plec de clàusules que 
regirà la contractació dels serveis per a la redacció d’un Pla de Comunicació i la seva 
execució, per a promocionar els vins de l’Empordà, a través de les varietats 
tradicionals garnatxa i carinyena, mitjançant procediment obert amb una pluralitat 
de criteris d’adjudicació”.  
 
Criteris d’adjudicació de la contractació: 
Són els que consten al “Plec de clàusules que regirà la contractació dels serveis per 
a la redacció d’un Pla de Comunicació i la seva execució, per a promocionar els vins 
de l’Empordà, a través de les varietats tradicionals garnatxa i carinyena, mitjançant 
procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació”.  
 
Formalització del contracte 
La contractació es formalitzarà mitjançant la signatura de contracte. 
 
Sistema de pagament 
Tal com consta a la clàusula vint-i-unena del “Plec de clàusules que regirà la 
contractació dels serveis per a la redacció d’un Pla de Comunicació i la seva execució, 
per a promocionar els vins de l’Empordà, a través de les varietats tradicionals 
garnatxa i carinyena, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris 
d’adjudicació”.  
   
Termini i condicions de lliurament 
El termini per a l'execució del contracte és d’1 any a comptar des de que es signi el 
contracte i caldrà lliurar el servei a la seu del Consell Regulador de la Denominació 
d'Origen Empordà, a la Plaça del Sol, s/n, 17600 Figueres. 
 
Drets de la propietat intel·lectual 
L’adjudicació del contracte al licitador comportarà automàticament la cessió a Consell 
Regulador de la Denominació d'Origen Empordà dels drets de propietat intel·lectual 
que es poguessin generar per raó de l’execució del contracte. La cessió haurà de tenir 
caràcter d’exclusiva, un àmbit territorial mundial, una durada fins al pas de l’obra a 
domini públic i englobar qualsevol modalitat d’explotació. 
 
Tots els elements textuals, de dissenys, d’imatge o so elaborats per raó d’aquest 
servei serà propietat exclusiva de Consell Regulador de la Denominació d'Origen 
Empordà, que podrà reproduir-los, publicar-los o divulgar-los totalment o 
parcialment, o fer-ne l’ús que consideri més convenient, esmenant sempre l’autoria. 
 
La propietat intel·lectual quedarà garantida i recolzada en tot moment, segons el que 
estableix la legislació actual de la Propietat Intel·lectual al respecte. 
 
L’empresa adjudicatària no podrà fer ús o divulgació d’aquests elements textuals, de 
dissenys, d’imatge o so de forma total o parcial, directa, indirecta o extractada, sense 
la prèvia autorització i/o conformitat de Consell Regulador de la Denominació 
d'Origen Empordà, sempre en el marc de respecte a la legislació vigent sobre la 
Propietat Intel·lectual. 
 



    

L’empresa adjudicatària es compromet a la confidencialitat de les dades que faciliti 
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà  en relació a les tasques 
previstes en el present contracte i no podrà cedir-les a tercers en cap cas. 
 
Per a aquells elements d’imatge o textuals dels quals l'adjudicatari no sigui el 
propietari dels treballs lliurats, l’adjudicatari garantirà que es cedeixen a Consell 
Regulador de la Denominació d'Origen Empordà en el present apartat «Drets de la 
propietat intel·lectual». 
 
3. Publicar aquest acord al web del Consell Regulador de la Denominació d'Origen 
Empordà, anunci al BOP de Girona i donar-ne coneixement als membres del Consell 
Regulador per tal que en facin difusió entre empreses que els proveeixin serveis com 
els requerits. 
 
Presentació de propostes 
El termini per a presentar propostes serà fins el dia 4 d’octubre de 2022 a les 15 
hores. 
 
Les propostes es presentaran per correu postal o lliurant-se al registre del Consell 
Regulador en un document signat per la persona de la vostra empresa amb capacitat 
per a fer-ho.  
  
En la proposta caldrà desglossar la base imposable, el cost de l’IVA i el seu tipus així 
com el tipus i l’import de l’IRPF, en el cas que estigueu subjectes a la seva retenció.   
 
 
 
 
 
 
 
Xavier Albertí i Oriol 
President del  Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà 
A Figueres, en el dia de la signatura electrònica 
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