
    

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 el dia 19 de setembre de 2022 es va publicar l’anunci de licitació al web del 
Consell Regulador de la DO Empordà i al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 179, finalitzant el termini de presentació de licitacions el dia 4 d’octubre de 
2022 i presentant proposició només una empresa.  
 
Atès que en data 17 d’octubre es va reunir la Comissió de Valoració que va declarar 
deserta la licitació en no arribar al mínim de puntuació pel que fa a la fase de judici 
de valor ja que la proposta d’execució del projecte era excessivament llarga i era 
detallada la metodologia de treball però no hi havia un detall de tasques previstes 
per assolir l’objecte del contracte. 
 
 
RESOLC 
 
1 - Tornar a licitar el contracte 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” , que forma part de l'actuació  "Optimització del 
sistema de traçabilitat, espai dinamització laboral i recursos agrícoles i execució". 
 
El procediment serà amb els mateixos criteris 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” i al “Plec de prescripcions tècniques” publicats a la web del 
Consell Regulador (www.doemporda.cat). Aquesta vegada, però, es farà més 
publicitat de la contractació, fent arribar la informació a més empreses de 
comunicació i publicitat per tal de tenir més propostes per a la seva valoració. 
 



    

 
 
2- Publicar aquest acord al web del Consell Regulador de la Denominació d'Origen 
Empordà 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 9 de novembre 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.  
  
 
 
 
 
 
 
 
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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