
    

 
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.  
 
Parts 
 
D'una banda, el Sr. Xavier Albertí Oriol, amb DNI núm. 40295894D , president del 
Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà, elegit per acord de la 
Comissió Rectora de data 14 de maig de 2019. 
 
I de l’altra, Jordi Camps Garriga, amb DNI núm. 40334588V, en qualitat de 
representant legal de l’empresa Lamantis Disseny i Internet SL, amb CIF B55092696 
i domicili al carrer Pic de Peguera, 11, Parc Científic UdG, edifici Giroemprèn, de 
Girona. 
 
Antecedents: 
Amb data de 18 de novembre de 2021, el president del Consell Regulador de la 
Denominació d'Origen Empordà va acordar convocar un procés per a 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.  
 
Amb data de 30 de novembre de 2021 el president del Consell Regulador va acordar 
adjudicar el contracte 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 a l’empresa Lamantis Disseny i Internet SL (NIF B55092696) per 
un import màxim total de 4.470’00 euros, més 938’70 euros en concepte d’IVA, 
totalitzant un màxim de 5.408’70 euros. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar 
aquest contracte, d’acord amb els següents 
 
PACTES 
 
Primer. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà, per mitjà del seu 
president, Xavier Albertí Oriol, formalitza amb Jordi Camps Garriga en nom i 
representació de l’empresa Lamantis Disseny i Internet SL, amb el CIF B55092696, 
el contracte 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, amb estricta subjecció als requisits i condicions i als termes de la proposta 
de l’adjudicatari. En relació amb tots aquests documents, com a llei fonamental del 
contracte, l’adjudicatari declara expressament que els coneix i que els accepta, i així 
ho ratifica amb la signatura d’aquest document i de l’annex que s’hi adjunta. 
 
Segon. L’adjudicatària s’obliga a prestar els servei objecte del contracte segons el 
que detalla la seva proposta i per un període de 4 mesos a partir de l’endemà de la 
data de la signatura del contracte. 
 
 



    

 
El preu del contracte és d’un import màxim total de quatre mil quatre-cents setanta 
euros (4.470,00€), amb la repercussió de la quantitat de nou-cents trenta-vuit euros 
amb setanta cèntims (938,70€) en concepte d’IVA, totalitzant l’import màxim de cinc 
mil quatre-cents vuit euros amb setanta cèntims (5.408,70€) 
 
Tercer. Si hi hagués discrepàncies respecte a l’aplicació i execució de l’acordat, seran 
resoltes per les parts de comú acord. En el cas improbable de no produir-se aquest 
acord, les parts acorden que, per la resolució de qualsevol qüestió litigiosa que es 
plantegi a l’empara del present Contracte, aquestes es sotmetran als Jutjats i 
Tribunals de la ciutat de Figueres 
 
I en prova de conformitat ambdues parts signen el present document per duplicat 
exemplar, a Figueres en  la data indicada a la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier Albertí Oriol          Jordi Camps Garriga 
President del Consell Regulador         Lamantis Disseny i Internet SL 
de la Denominació d’Origen Empordà 
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