Informe Comitè Experts Concurs Disseny
Expedient 001/2019/4303/I264

Informe dels membres de la Comissió Tècnica del Contracte de Serveis de Dissenys,
Publicacions i Impressions d’accions de proximitat i publicitat a mitjans de l’Àrea de Cultura
de l’Ajuntament de Tàrrega que explica les puntuació en l’apartat de criteris sotmesos a
judicis de valor.

El comitè d’experts, de conformitat amb l’article 146.2.a) i la Disposició Addicional segona de la
LCSP, està format per Oriol Martí Sambola (Director de Cultura Ajuntament de Tàrrega), Amanda
Cardona Alcaide (Tècnica de Cultura) i Jaume Pla i Benet (Tècnic d’Administració General).

Disseny de la portada de Natan
Pel que fa a la netedat estètica, Marialba Minguell realitza una proposta correcta tot i que en
algun cas, amb l’ús del negatiu fotogràfic, es genera soroll visual a la portada; se li atorguen 7
punts. Mostassa proposa una imatge on justament impera i se li dona tot el pes a la netedat i
per això se li atorguen 8 punts. Kamon proposa una portada fotogràfica amb una imatge amb
baixa definició i se li atorguen 6 punts.
En relació a la composició, Marialba Minguell realitza una proposta clàssica amb jerarquies
informatives i ubicació de la imatge en format clàssic, per això se li atorguen 7 punts, mentre
que Mostassa desconstrueix la composició de manera excessiva fent que aquesta vagi en contra
de la vessant informativa que ha de tenir la portada i per això se li atorguen 4 punts. La
composició de Kamon també és clàssica, encara que l’autoria no queda ben resolta, per això se
li atorguen 6 punts.
Pel que fa a l’originalitat, Marialba Minguell resol la proposta amb un patró utilitzat
habitualment d’ús de figures negativitzades i se li atorguen 6 punts. D’altra banda, Mostassa
realitza una proposta arriscada, trencadora, icònica i molt original, fet que li atorga 9 punts.
Kamon realitza una proposta poc original i sense cap element de risc, per això se li atorguen 5
puts.
Finalment, pel que fa al caràcter efímer de les estètiques, Marialba Minguell s’inspira en un
disseny els recursos del qual ja s’utilitzen habitualment en portades, fet que comporta que pugui
esdevenir efímer en pocs anys (7 punts). Mostassa proposa una portada que es considera que
pot tenir una durabilitat alta, per això se li atorguen 8 punts. Kamon utilitza un disseny que pot
remetre al passat ja d’entrada, fet que li atorga 6 punts.
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Disseny de la programació estiu a Tàrrega
Pel que fa a la netedat estètica, Mostassa i Marialba Minguell utilitzen textos, dibuixos i gamma
de colors sostenibles que transmeten una lògica orgànica i de polidesa i se’ls atorguen 4 punts.
Kamon utilitza colors, formes, línies i figures en excés, fet que genera poca netedat, atorgant-li
3 punts.
Pel que fa a la composició, la proposta de Mostassa és totalment sostenible amb les figures
degudament espaiades que dona a la imatge una clara unicitat estètica i se li atorguen 4 punts.
Marialba Minguell opta per una composició central i icònica, amb un excés de tipografies i se li
atorguen 3 punts. Kamon realitza una proposta amb una composició que aclareix de manera
clara el focus d’atenció, i se li atorguen 3 punts.
Pel que fa a l’originalitat, Mostassa realitza una proposta fresca, viva, amb moviment, figures
senceres i altres de tallades, amb un sentit global de novetat i se li atorguen 4 punts; Marialba
Minguell i Kamon realitzen una proposta amb icones i recursos recurrents i utilitzats de manera
habitual i se’ls atorguen 2 punts.
Finalment, pel que fa al caràcter efímer de l’estètica, Mostassa i Marialba Minguell utilitzen una
estètica clàssica però amb un ús modern, fet que les fa més perdurables i se’ls atorguen 3 punts.
La proposta de Kamon es considera, essent més estrident, menys perdurable i se li atorguen 2
punts.

El resum numèric de les puntuacions s’adjunten en un document annex a aquest.

I perquè així consti, signem aquest document en dia i hora indicats els tres membres del Comitè
d’Experts sota un acord de ple consens.
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