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INFORME SOBRE CRITERIS JUDICI DE VALOR
Títol del contracte
Criteris de valoració

Servei de maquetació, disseny i composició de
la col·lecció corporativa “Quaderns de la
Revista de Girona”
Proposta de disseny: fins a 30 punts

1.Ofertes presentades:
La Mesa de contractació, en sessió del dia 29 d’abril de 2021, va acordar admetre a licitació les
empreses següents: Imagina Bienestar SL, Fotoletra SA, Addenda SCCL, Producciones MIC SL i
Palahí Arts Gràfiques SL, i requerir als licitadors següents: Comunicació Gràfica Llopartramo SL,
Estudi Oliver Gràfic, Estudi de Comunicació Intus SL, Pau Lamuà i Glam Comunicació, que
esmenessin la documentació administrativa continguda en el Sobre A. Després que aquests
licitadors haguessin presentat la documentació completa i suficient en el termini de 3 dies hàbils, la
Mesa de Contractació de data 6 de maig de 2021 va acordar admetre’ls a licitació, de manera que
es procedeix a la valoració de la prova de maquetació presentada pels licitadors següents:
-

PAU LAMUÀ
INTUS AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ
OLIVER GRÀFIC DISSENY I COMUNICACIÓ
IMAGINA BIENESTAR
GLAM COMUNICACIÓ, SL
FOTOLETRA
ADDENDA SCCL
LLOPARTRAMO, SL
PRODUCCIONES MIC, SL
PALAHÍ ARTS GRÀFIQUES, SL

2.Criteris de valoració:
Juntament amb el tècnic de Difusió de la Diputació de Girona, Sr. Xavier Roqueta, s’avalua la
proposta de disseny presentada pels licitadors, d’acord amb els paràmetres que consten en els
plecs i que es detallen a continuació:

a) CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES:


Criteris subjectes a judici de valor (30 punts)

1.Proposta de disseny: El licitador ha de presentar una prova de disseny d’una monografia de la col·lecció de
4 pàgines d’interior + dues de coberta. La prova s'haurà de presentar en format PDF.
Per realitzar la prova de disseny, la Diputació de Girona proporcionarà als licitadors els arxius corresponents
(textos i fotos), els quals es podran descarregar des de l'adreça següent: http://www.ddgi.cat/documentaciolicitacio/quaderns-proves-disseny-2021.zip.
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En tots els casos, les propostes de disseny s'hauran d'adequar al format i característiques de la col·lecció,
que són les següents: mides: 20cm x 20cm; extensió: mitjana de 3.500-4.000 caràcters per capítol (capítols
numerats), i entre tres i quatre fotos per capítol. La maqueta actual i les Normes de Redacció de la Col·lecció
es poden consultar al web: www.ddgi.cat/quaderns.
La prova de disseny servirà per valorar les millores que proposa el licitador respecte el disseny actual de la
col·lecció i es puntuarà d’acord amb els paràmetres que es relacionen a continuació:

PUNTUACIÓ OFERTES PRESENTADES

PAU LAMUÀ
1.Funcionalitat de la proposta:
a) Retícula. Estructura de les pàgines
b) Jerarquització dels elements
c) Legibilitat dels textos. Tipografies, títols,
cos de text i altres elements

Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts

destacats poc visible)

Total apartat 1
2. Proposta estilística:
a) Adequació estilística a la nova coberta de
la col·lecció , segons disseny preexistent
b) Elements i complements gràfics
c) Aspecte general de la maquetació i nivells
d’acabats

Fins a 15 punts
5
5
4 (baixa legibilitat dels peus foto en color,

Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts

14
Fins a 15 punts
5 (canvi de la coberta de fons gris a fons
blanc, però conserva llom i dona continuïtat a
la col·lecció)
5 (aporta idea de guardes en color)

5

Total apartat 2

15

TOTAL

29

Observacions:

INTUS AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ
1.Funcionalitat de la proposta:
a) Retícula. Estructura de les pàgines

Fins a 5 punts

Fins a 15 punts
3 (marges poc generosos i blancs una mica
injustificats)

b)Jerarquització dels elements
c) Legibilitat dels textos. Tipografies, títols,
cos de text i altres elements

Fins a 5 punts
Fins a 5 punts

negatiu sobre pastilles de color)

Total apartat 1
2. Proposta estilística:
a) Adequació estilística a la nova coberta
de la col·lecció , segons disseny
preexistent
b) Elements i complements gràfics
c) Aspecte general de la maquetació i
nivells d’acabats

Fins a 5 punts

11
Fins a 15 punts
3 (canvi massa radical coberta i llom, i poca
variació títols interiors)

Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Total apartat 2
TOTAL

Observacions:

5
3 (baixa legibilitat dels textos en blanc

3 (excés de color i de pastilles de color, peus
foto de foto massa visibles i poc llegibles,
geometria de la coberta)
3 (canvi radical, gràfica complexa, fatiga
visual)

9
20
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OLIVER GRÀFIC DISSENY I COMUNICACIÓ
1.Funcionalitat de la proposta:
a) Retícula. Estructura de les pàgines

Fins a 5 punts

Fins a 15 punts
4 (una mica dens, espais sota foto,
sumaris, sense suficient àrea de
respecte/marge)

b) Jerarquització dels elements
c) Legibilitat dels textos. Tipografies, títols,
cos de text i altres elements

Fins a 5 punts
Fins a 5 punts

5
4 (peus foto massa lluny de la
il·lustració, )

Total apartat 1
2. Proposta estilística:
a) Adequació estilística a la nova coberta de
la col·lecció , segons disseny preexistent

Fins a 5 punts

b) Elements i complements gràfics

Fins a 5 punts

c) Aspecte general de la maquetació i nivells
d’acabats

Fins a 5 punts

13
Fins a 15 punts
4 (no és considera una gran millora de
la coberta ni del llom, excessiu canvi
tipogràfic/estilístic als títols)
4 (en algun cas, destacats amb poc
marge respecte dels paràgrafs )
4 (combinació cromàtica apagada de
la coberta, falta espai entre textos i
il·lustracions)

Total apartat 2

12

TOTAL

25

Observacions:

IMAGINA BIENESTAR
1.Funcionalitat de la proposta:
a) Retícula. Estructura de les pàgines
b) Jerarquització dels elements
c) Legibilitat dels textos. Tipografies, títols,
cos de text i altres elements

Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts

variació cos de text als paràgrafs)

Total apartat 1
2. Proposta estilística:
a) Adequació estilística a la nova coberta de
la col·lecció , segons disseny preexistent
b) Elements i complements gràfics
c) Aspecte general de la maquetació i nivells
d’acabats

Observacions:

Fins a 15 punts
4 (alguns espais en blanc injustificats)
5
4 (text contraportada de difícil lectura,

Fins a 5 punts

13
Fins a 15 punts
3 (poca variació)

Fins a 5 punts
Fins a 5 punts

3 (poca variació)
4 (bé, però poca variació)

Total apartat 2

10

TOTAL

23
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GLAM COMUNICACIÓ, SL
1.Funcionalitat de la proposta:
a) Retícula. Estructura de les pàgines

Fins a 5 punts

Fins a 15 punts
4 (marges interiors molt justos entre els
diferents elements)

b) Jerarquització dels elements
c) Legibilitat dels textos. Tipografies, títols,
cos de text i altres elements

Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Total apartat 1

2. Proposta estilística:
a) Adequació estilística a la nova coberta de
la col·lecció , segons disseny preexistent
b) Elements i complements gràfics
c) Aspecte general de la maquetació i nivells
d’acabats

Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts

5
4 (espais entre columnes molt justos)
13
Fins a 15 punts
5
4 (poca variació)
4 (bé però falta espai entre columnes en
relació als marges exteriors)

Total apartat 2

13

TOTAL

26

Observacions

FOTOLETRA
1.Funcionalitat de la proposta:
a) Retícula. Estructura de les pàgines
b) Jerarquització dels elements
c) Legibilitat dels textos. Tipografies, títols,
cos de text i altres elements

Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts

llegible, capitular paràgraf massa junta)

Total apartat 1
2. Proposta estilística:
a) Adequació estilística a la nova coberta de
la col·lecció , segons disseny preexistent
b) Elements i complements gràfics
c) Aspecte general de la maquetació i nivells
d’acabats

Observacions:

Fins a 15 punts
3 (estructura dispersa)
5
4 (logo quaderns molt present però poc

Fins a 5 punts

12
Fins a 15 punts
3 (canvi excessivament radical, llom molt
diferent, interior dispers )

Fins a 5 punts

3 (números de capítol excessivament

Fins a 5 punts

visuals, altres complements de difícil
lectura i interpretació)
3 (no millora, poc equilibrada)

Total apartat 2

9

TOTAL

21
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ADDENDA SCCL
1.Funcionalitat de la proposta:
a) Retícula. Estructura de les pàgines

Fins a 5 punts

Fins a 15 punts
4 (una doble pàgina bé, a la segona una
certa confusió, blancs molt generosos)

b) Jerarquització dels elements
c) Legibilitat dels textos. Tipografies, títols,
cos de text i altres elements

Fins a 5 punts
Fins a 5 punts

5
3 (poca coherència estilística entre títols i
paràgrafs, peus de foto amb diferent font
però mateix cos que paràgraf, justificació
inferior de columnes a la pàgina del
destacat)

Total apartat 1
2. Proposta estilística:
a) Adequació estilística a la nova coberta de
la col·lecció , segons disseny preexistent

Fins a 5 punts

b) Elements i complements gràfics

Fins a 5 punts

c) Aspecte general de la maquetació i nivells
d’acabats

Fins a 5 punts

12
Fins a 15 punts
4 (títol en negatiu sobre fotografia coberta
poc versàtil, l’escut sobreimprès innecessari, no aporta millora)
4 (molt contrast entre títols i textos, blancs
sobrats al voltant de les fotos perfilades)
4 (títol i escut sobreimprès de portada de
difícil aplicació, falta equilibri entre blancs i
contingut)

Total apartat 2

12

TOTAL

24

Observacions:

LLOPARTRAMO, SL
1.Funcionalitat de la proposta:
a) Retícula. Estructura de les pàgines
b) Jerarquització dels elements
c) Legibilitat dels textos. Tipografies, títols,
cos de text i altres elements

Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts

Fins a 15 punts
5
5
4 (cos de text números i textos del títols
de capítols molt protagonistes en relació
als paràgrafs, falta equilibri)

Total apartat 1

14
Fins a 15 punts
4 (canvi de gris a blanc a la coberta que

2. Proposta estilística:
a) Adequació estilística a la nova coberta de
la col·lecció , segons disseny preexistent

Fins a 5 punts

b) Elements i complements gràfics

Fins a 5 punts

c) Aspecte general de la maquetació i nivells
d’acabats

Fins a 5 punts

5

Total apartat 2

14

TOTAL

28

Observacions:

afecta també al llom i a la continuïtat d’estil
de la col·lecció)
5 (aportació idea mapa contraportada i
fotografia de l’autor)
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PRODUCCIONES MIC, SL
1.Funcionalitat de la proposta:
a) Retícula. Estructura de les pàgines
b) Jerarquització dels elements
c) Legibilitat dels textos. Tipografies, títols,
cos de text i altres elements

Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts

de la portada sobre fotografia de difícil
lectura, algunes caixes de text forçades)

Total apartat 1
2. Proposta estilística:
a) Adequació estilística a la nova coberta de
la col·lecció , segons disseny preexistent
b) Elements i complements gràfics
c) Aspecte general de la maquetació i nivells
d’acabats

Fins a 15 punts
3 (complicada)
3 (confusa)
4 (interlineats títols incoherents, tipografia

Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts

10
Fins a 15 punts
3 (ruptura excessiva, s’allunya molt)
3 (incoherència entre estils coberta i
interior, destacats massa protagonistes.
També inclou fotografia autor)
4 (format més de revista que de llibre, bé
però estructura complexa i poc pràctica)

Total apartat 2

10

TOTAL

20

Observacions

PALAHÍ ARTS GRÀFIQUES, SL
1.Funcionalitat de la proposta:
a) Retícula. Estructura de les pàgines
b) Jerarquització dels elements
c) Legibilitat dels textos. Tipografies, títols,
cos de text i altres elements

Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts

entre títol coberta i títols capítols interiors)

Total apartat 1
2. Proposta estilística:
a) Adequació estilística a la nova coberta de
la col·lecció , segons disseny preexistent
b) Elements i complements gràfics
c) Aspecte general de la maquetació i nivells
d’acabats

Observacions:

Fins a 15 punts
5
5
4 (peus de foto massa visibles, diferència

Fins a 5 punts
Fins a 5 punts
Fins a 5 punts

14
Fins a 15 punts
4 (mínima variació, informació portada
amb una arquitectura gràfica de difícil
lectura)
4 (destacats molt subtils, poc visibles)

5

Total apartat 2

13

TOTAL

27
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Així, per ordre de major a menor puntuació, la valoració de la proposta de disseny presentada pels
licitadors quedaria de la següent manera:
-

PAU LAMUÀ: 29 punts
LLOPARTRAMO, SL: 28 punts
PALAHÍ ARTS GRÀFIQUES, SL: 27 punts
GLAM COMUNICACIÓ, SL: 26 punts
OLIVER GRÀFIC DISSENY I COMUNICACIÓ: 25 punts
ADDENDA SCCL: 24 punts
IMAGINA BIENESTAR: 23 punts
FOTOLETRA: 21 punts
PRODUCCIONES MIC i SL i INTUS AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ: 20 punts

