ACORD D'ADJUDICACIÓ DE 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 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.
Atès l'acord de data de 18 de novembre de 2021 d'iniciar la contractació dels serveis per a proveir
aquesta eina.
Atesa l'acta de la reunió d'obertura i valoració de les propostes presentades amb motiu de la
contractació celebrada amb data de 30 de novembre de 2021.
RESOLC
1.- Aprovar la proposta inclosa a l'acta de la reunió d'obertura i valoració de les propostes
presentades amb motiu de la contractació celebrada amb data de 30 de novembre de 2021.
2.- Adjudicar la contractació 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, que forma part de
l'actuació "Optimització del sistema de traçabilitat, espai dinamització laboral i recursos agrícoles
i execució" a l'empresa Lamantis Disseny i Internet SL, NIF B55092696 per l'import de cinc mil
quatre-cents vuit euros amb setanta cèntims (5.408’70 €), IVA inclòs, que es desglossa en quatre
mil quatre-cents setanta euros (4.470’00 €) de pressupost net i nou-cents trenta-vuit euros amb
setanta cèntims (938’70 €) en concepte d'IVA calculat al tipus del 21% i per una durada de 4
mesos.

3.- Disposar la despesa per un import de cinc mil quatre-cents vuit euros amb setanta cèntims
(5.408’70 €), IVA inclòs amb càrrec a la partida del pressupost per a 2021 del Consell Regulador
206.2 “Borsa web – PECT”.
4.- Notificar l'adjudicació a l'empresa adjudicatària i a la resta d'empreses que han pres part en
el procediment.
5.- Publicar l'adjudicació del contracte mitjançant anunci al web del Consell Regulador
6.- Establir que la contractació es formalitzarà mitjançant la signatura de contracte.

40295894D Firmado
digitalmente por
40295894D XAVIER
XAVIER
ALBERTI (R:
ALBERTI (R: G17122029)
2021.11.30
G17122029) Fecha:
11:33:46 +01'00'
Xavier Albertí i Oriol
President del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà
A Figueres, en el dia de la signatura electrònica

