
ACORD PRESIDENT D'INICIAR LA CONTRACTACIÓ 
 
Contractació menor de la creació d’un espai digital que aglutini tots els 
cellers i viticultors per posar a disposició la informació d’aquelles parcel·les 
que es volen traspassar per diferents motius que ajudi a no perdre el 
patrimoni vitícola i per crear una borsa de material vitivinícola i laboral per 
afavorir la incorporació de treballadors al sector vitivinícola 
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 2021/003 
 
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 124.863,75euros. 
 
Atès que per a fer-ho possible, entre altres d'actuacions cal la creació d'un espai 
digital que aglutini tots els cellers i viticultors per posar a la seva disposició la 
informació d’aquelles parcel·les que es volen traspassar per diferents motius (falta 
de relleu generacional, venda, abandonament...) que ajudi a no perdre el patrimoni 
vitícola i per fomentar encara més la creació de mecanismes de cooperació 
s’aprofitaria la infraestructura per crear una borsa de material vitivinícola i laborar 
per afavorir la incorporació de treballadors al sector vitivinícola.  
 
Atès que amb els mitjans del Consell Regulador no es pot crear aquest espai digital 
dins la web www.doemporda.cat . 
 
Atès l'informe tècnic signat amb data de 18 de novembre de 2021 per la tècnica 
adscrita al PECT 
 
RESOLC 
 
1.- Iniciar la contractació de l'Espai digital que aglutini tots els cellers i 
viticultors per a posar a disposició la informació d’aquelles parcel.les que es 
volen traspassar per diferents motius que ajudi a no perdre el patrimoni 
vitícola i per crear una borsa de material vitivinícola i laboral per afavorir la 
incorporació de treballadors al sector vitivinícola, 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 
El nou espai digital, que estaria a la web www.doemporda.cat, hauria de tenir una 
part pública, és a dir, d’accés per tothom previ alta usuari, i una part privada, d’accés 
únicament pels socis de la DO Empordà (cellers i viticultors). D’aquesta manera els 
usuaris podrien consultar ofertes de feina, inscriure’s com a candidats, penjar ofertes 
de material vitivinícola i de parcel·les. Des de l’àrea privada pels socis podrien 



publicar una oferta de treball, consultar les ofertes diverses penjades pels usuaris i 
també penjar ofertes de parcel·les o altre material. 
 

Es demana: 
• Adaptació de la web www.doemporda.cat amb l’espai digital de la borsa.  

 

 
Pressupost del contracte 
El pressupost màxim a destinar per part del Consell Regulador de la Denominació 
d'Origen Empordà al contracte serà de  5.250 €  (Iva exclòs).  El preu s’ha determinat 
tenint en compte que és necessari un treball de 100 hores i que s'estima que el preu 
mitjà del sector, per hora es situa en 52,50 € (IVA exclòs). 
 
Criteris d’adjudicació de la contractació: 
S’adjudicarà el contracte al licitant que presenti la proposta que sigui més avantatjosa 
per preu, que serà l'únic criteri de valoració 
 
Formalització del contracte 
La contractació es formalitzarà mitjançant la signatura de contracte. 
 
Sistema de pagament 
Una vegada els tècnics del Consell Regulador donin conformitat amb la totalitat dels 
treballs lliurats objecte del contracte, es podrà presentar una factura per la totalitat 
dels treballs contractats. 
   
Termini i condicions de lliurament 
El termini per a l'execució del contracte és de 4 mesos a comptar des 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 seran 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 
 
3. Presentació de propostes 
El termini per a presentar propostes serà fins el dia 26 de novembre a les 15 hores.  
 
Les propostes es presentaran per correu postal, signades digitalment per la persona 
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 
 
 
 
 


