
    

 
Acord d’adjudicació del contracte del servei de desenvolupament d’una eina 
online moderna i interactiva amb el celler que doni una informació confiable 
i que optimitzi el temps dels cellers per poder ser més productiu.  
Forma part 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” 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. 
 
Codi de l’expedient: 2022/004 
 
Antecedents  
Amb data de 8 de febrer de 2022 es convoca la licitació per a l'adjudicació del 
contracte del servei de desenvolupament d’una eina online moderna i interactiva amb 
el celler que doni una informació confiable i que optimitzi el temps dels cellers per 
poder ser més productiu.  
 
Amb data de 23 de febrer de 2022 es tanca el termini per a la presentació de 
propostes. 
 
Es rep una proposta. 
 
Amb data de 10 de març de 2022 es reuneix la Comissió de Valoració, d'acord amb 
el que es preveu en la clàusula 13ª del plec de clàusules que regula la licitació.  
 
La Comissió admet la proposta tramesa per l'empresa Terra Alta Consultoria TIC, SL 
a la licitació del contracte del servei de desenvolupament d’una eina online moderna 
i interactiva amb el celler que doni una informació confiable i que optimitzi el temps 
dels cellers per poder ser més productiu.  
 
La Comissió de Valoració puntua l'oferta presentada per l'empresa de la següent 
forma:   
a) Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor:  

● Proposta d’execució  (fins a 20 punts): 17’5 punts 
● Proposta de cronograma  (fins a 15 punts): 15 punts 
● Proposta de pla d’assistència tècnica  (fins a 8 punts): 4 punts 
● Millores addicionals (fins a 2 punts): 2 punts 

Total: 38’5 punts (fins a 45 punts) 
 
b) Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules: 

● Preu (fins a 10 punts): 10 punts 
● Experiència professional (fins a 30 punts): 30 punts 
● Formació acadèmica reglada (fins a 7 punts): 5 punts 
● Criteris ambientals, socials i qualitatius (fins a 8 punts): 1 punt 

Total: 46 punts (fins a 55 punts) 
 
Per això, la Comissió de Valoració, acorda:  
 
1. Aprovar la proposta presentada per l'empresa Terra Alta Consultoria TIC, SL.  
 
2. Requerir a l’empresa Terra Alta Consultoria TIC SL, perquè presenti la 
documentació acreditativa del compliment dels requisits per contractar que 
s’estableixen a la clàusula 10ª del Plec de clàusules que regeixen el contracte, de 
manera que si la documentació rebuda per part del licitador és correcta, es donarà 
per efectuada l'acreditació de la disposició dels requisits per a contractar i et sotmetrà  



    

a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei de 
desenvolupament d’una eina online moderna i interactiva amb el celler que doni una 
informació confiable i que optimitzi el temps dels cellers per poder ser més productiu, 
a favor de l’empresa proposada com a adjudicatària per la Comissió de Valoració. 
 
En les dates 11 i 14 de març de 2022, el Sr. Antoni Altés, amb DNI núm. 47820885K 
en representació de l'empresa Terra Alta Consultoria TIC SL, amb NIF B55697759 va 
presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits previstos per la 
licitació del contracte. 
   
En data 15 de març de 2022, la secretària de la Comissió de Valoració va emetre 
informe favorable conforme la documentació presentada compleix amb els requisits 
establerts en el plec de clàusules administratives particulars.  
 
Es publica l'acta de la Comissió de Valoració al web del Consell Regulador. 
 
D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la 
contractació que té atribuïdes la Presidència del Consell Regulador,  
 
RESOLC  
Primer. Adjudicar el contracte de servei de desenvolupament d’una eina online 
moderna i interactiva amb el celler que doni una informació confiable i que optimitzi 
el temps dels cellers per poder ser més productiu, a l'empresa Terra Alta Consultoria 
TIC SL amb NIF B55697759, per un import total de 56.000,00 € (IVA no inclòs), amb 
la repercussió de la quantitat de 11.760,00 € en concepte d’IVA, totalitzant l’import 
de 67.760,00 €, d’acord amb la proposta feta per la Comissió de Valoració 
 
Segon. Disposar la despesa derivada del contracte per un import total de 67.760,00€, 
Iva inclòs,  
 
Tercer. Nomenar com a responsable del contracte a la Sra. Alícia Juher. 
 
Quart. Aprovar la minuta del contracte de servei de desenvolupament d’una eina 
online moderna i interactiva amb el celler que doni una informació confiable i que 
optimitzi el temps dels cellers per poder ser més productiu., a signar entre l’empresa 
adjudicatària i el Consell Regulador, que consta a l’expedient.  
 
Cinquè. Atorgar a l’adjudicatària un termini de quinze (15) dies hàbils per a la 
signatura del corresponent document de formalització del contracte el qual es posarà 
a la seva disposició a partir d’un enllaç al correu electrònic, per signar-lo 
electrònicament per ambdues parts.  
 
Sisè. Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el 
procediment de contractació i, simultàniament publicar l’adjudicació del contracte en 
el web del Consell Regulador.  
 
 
 
 
 
El President del Consell Regulador 
A Figueres, en la data de la signatura electrònica 
 


		2022-03-15T14:59:30+0100
	40295894D XAVIER ALBERTI ORIOL (R: G17122029)




