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FEDER de Catalunya

DECRET

Antecedents
-

Propostes admeses a la licitació contracte de serveis 2021/2116, Producció de
sis audiovisuals promocionals dels resultats de les operacions executades per
part de la Diputació de Girona cofinançades pel programa operatiu FEDER de
Catalunya 2014-2020.
1) Zeba Produccions, SL; 2) Gerard Ros Aragó.

-

Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 27 de maig de 2021)
referents a l’obertura i qualificació del sobre A.a (documentació
administrativa) i obertura del sobre A.b (judici de valor).

« La Mesa de Contractació acorda per unanimitat:

1. Declarar exclosa del procediment de licitació la proposta presentada per
Gerard Ros Aragó per la presentació extemporània de la proposició, d’acord
amb la clàusula 11.1 del Plec de clàusules administratives particulars i el
certificat d’ofertes rebudes que consta a l’expedient.
2. Requerir l’esmena de la documentació presentada per l’empresa Zeba
Produccions, SL, en el sentit següent:
-

Cal que es presenti la declaració responsable degudament signada amb
certificat digital de representant legal de la societat.
Cal que es presenti el compromís d’adscripció de mitjans personals
degudament signat amb certificat digital de representant legal de la societat.

3. Trametre les propostes valorables en base a judici de valor al tècnic per tal que
emeti informe de valoració.»

-

Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 3 de juny de 2021) referents
la qualificació del sobre A.b (judici de valor) i obertura del sobre B
(criteris automàtics).

« La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 27 de maig de 2021 va acordar

atorgar un termini de 3 dies hàbils a l’empresa Zeba Produccions, S.L, per tal
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d’esmenar la documentació administrativa. La secretària dóna compte de la
documentació rebuda per l’empresa per tal d’esmenar la documentació administrativa,
amb el següent resultat:
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-

Zeba Produccions, SL: Documentació complerta i suficient.

Atès el que ha informat la secretària, la Mesa de contractació per unanimitat acorda:
-

Admetre a la licitació les propostes de les empreses següents: Zeba
Produccions, SL.

La secretària dóna compte de l’informe elaborat pel tècnic de Programes Europeus,
que conté la proposta de valoració de la documentació aportada en el sobre A.b pels
licitadors admesos a la licitació, relativa als criteris subjectes a judici de valor que
literalment diu:
“L’objecte del contracte és la contractació del servei de producció de sis audiovisuals
promocionals dels resultats de les operacions executades per part de la Diputació de
Girona cofinançades pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
El termini de presentació de propostes per aquesta licitació oberta va finalitzar el 24 de
maig de 2021, a les 14.00 h. La Mesa de Contractació es va reunir telemàticament el
27 de maig de 2021, a les 10.00 h, i va determinar que en aquest procediment de
licitació pública s’ha presentat únicament, dins del termini de presentació d’ofertes,
l’empresa Zeba Produccions, SL, amb NIF B17845223.
A continuació es valoren els criteris quantificables mitjançant judici de valor (fins a un
màxim de 24 punts) pels quals únicament s’ha tingut en compte les tres parts de la
proposta de memòria de treball presentada per l’empresa.
1. Descripció dels continguts dels sis audiovisuals promocionals (fins a 10 punts).
Zeba Produccions, SL (B17845223) presenta una proposta inicial de continguts per a
cadascun dels sis vídeos acompanyada de l’escaleta corresponent, a més al final hi ha
una fitxa sobre els requeriments tècnics i tractament dels sis audiovisuals, en el qual
s’explica com s’editarà i produirà el material en gran detall. Es respecten l’extensió i el
format proposats.
Els continguts per cada vídeo de resultats per cada projecte es presenten de forma
clara, concisa i adequada. Es fa una proposta per mostrar i donar a conèixer les
millores i beneficis que representen cadascuna de les inversions pel territori realitzades
amb mostra de les mateixes amb una mirada local (es valora positivament que es faci
incís en donar rellevància a la nova tecnologia implementada) així com de testimonis
rellevants de diferents càrrecs i persones implicades a qui es donarà veu in situ
(igualment és té en compte positivament el fet de contemplar que es parli de
l’assoliment i què han aportat i aporten aquests projectes).
En relació amb la metodologia seguida, és consistent al llarg de tota la primera part
d’aquesta memòria de treball així com adaptada en funció de cada audiovisual (una
mostra d’això es constata en la proposta inicial pels audiovisuals 3 sobre renovació
museogràfica i 4 xarxa d’itineraris turístics pedalables).
Els continguts exposats per assolir l’objecte del contracte -mostrats sobretot en
cadascuna de les escaletes, juntament amb la fitxa sobre els requeriments tècnics i
tractament dels sis audiovisuals- permeten copsar a primera vista com serà cadascun
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dels resultats produïts amb una proposta adient i realista que s’adapta a l’objecte
d’aquest contracte.

Zeba
Produccions, SL

Adequació, la
claredat i la
concisió

Metodologia seguida

Continguts exposats per
assolir l’objecte del contracte
en el temps i recursos utilitzats

4 (fins a 5
punts)

2,5 (fins a 2,5 punts)

2,5 (fins a 2,5 punts)

Puntuació obtinguda per Zeba Produccions, SL al primer criteri: 9 punts (90 % d’ajust al
criteri)
2. Cronograma de treball (fins a 7 punts).
Zeba Produccions, SL (B17845223) presenta un cronograma de treball únic aplicable a
cadascun dels sis audiovisuals amb una descripció de com s’aplicaria al primer (amb
una durada de dos mesos i mig per vídeo) però no es detalla expressament con serà
aquesta planificació per la resta de la durada del contracte ni tampoc s’esmenten els
recursos i mitjans amb els quals es comptarà. Es respecten l’extensió i el format
proposats.
El cronograma general és clar i entenedor, conté tota la informació necessària de
preproducció, producció i postproducció estructurats en períodes bisetmanals realistes i
suficients, incloent un detall de totes les activitats que es duran a terme, tot i que com
s’ha comentat és per una sola gravació i no totes sis.
És positiu que es reservi un folgat marge de temps (dues setmanes) per resoldre
possibles imprevistos i riscos expressament que puguin aparèixer. També es valora
positivament que ja s’inclogui en aquest apartat la validació dels treballs per part de la
Diputació de Girona.
Claredat i concisió
Zeba Produccions, SL

2 (fins a 4 punts)

Gestions d’incidències, riscos o
crisis, millora continuada, detecció
d’errors...
2 (fins a 3 punts)

Puntuació obtinguda per Zeba Produccions, SL al segon criteri: 4 punts (56 % d’ajust al
criteri)
3. Proposta d’establiment de relació de treball amb la Diputació de Girona (fins a
7 punts).
Zeba Produccions, SL (B17845223) presenta una proposta tècnica d’establiment de
relació de treball amb la Diputació de Girona que es seguirà per a cada gravació i
edició audiovisual detallada i exhaustiva. Es respecten l’extensió i el format proposats.
És segueix un criteri cronològic de treball clar i concís que permetrà transmetre
informació i resoldre dubtes sobre les qüestions concretes dels treballs a executar.
L’esment dels canals o circuits d’informació exposats per a l’establiment de la relació de
treball són encertats i suficients: reunions presencials o telemàtiques adaptats als
criteris de la Diputació de Girona, seguits de correus electrònics, trucades telefòniques,
sistemes de visualització dels treballs en brut o en proves (com Vimeo), etc. Es valora
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positivament que es tingui present d’informar en tot moment dels passos i avenços
seguits per part de la productora i atendre les observacions, comentaris i validacions.
Concreció i claredat
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Zeba Produccions, SL

4 (fins a 4 punts)

Inclusió dels canals o circuits
d’informació per a l’establiment
de la relació de treball
3 (fins a 3 punts)

Puntuació obtinguda per Zeba Produccions, SL al tercer criteri: 7 punts (100 % d’ajust
al criteri)
Conclusió de la valoració (criteris subjectes a judici de valor)
S’informa al Departament de Compra Pública de la Diputació de Girona que la
puntuació general del criteri quantificable mitjançant judici de valor a partir de la
memòria de treball presentada pel licitador que s’ha presentat en aquest procediment
de contractació de serveis, ha estat de:
Subcriteri
Subcriteri
proposta
descripció dels
Subcriteri
d’establiment de
continguts dels
cronograma de
Total
relació de treball
sis audiovisuals
treball
amb la Diputació
promocionals
de Girona
Zeba
Produccions,
SL

9

4

7

20 punts

Per tant, supera la puntuació mínima exigida de 12 punts i l’empresa Zeba Produccions,
SL, amb NIF B17845223, pot continuar en el procés de selecció de la oferta amb una
puntuació obtinguda en els criteris quantificables mitjançant judici de valor de 20 punts
(fins a un màxim de 24 punts).”

La Mesa de Contractació assumeix com a propi l’informe efectuat pel tècnic de
Programes Europeus i proposa la classificació de la puntuació del judici de valor
següent:
Posició
1

EMPRESA

Puntuació total

Zeba Produccions, SL

20,00

A continuació el president de la Mesa de Contractació, obra el sobre B, que inclou els
criteris quantificables de forma automàtica, amb el resultat següent:
Zeba Produccions, SL
Oferta econòmica
12.200,00 €
Experiència de l’equip de treball
Sí
Formació relacionada amb l’àmbit del contracte dels membres de l’equip: creació i
producció audiovisual
Postgrau relacionat directament amb la temàtica del servei

Sí
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Màster o doctorat relacionat amb la temàtica del servei
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No

Formació relacionada directament amb les funcions descrites amb l’objecte del
contracte
Curs de durada entre 20 i 40 hores
Sí
Curs de durada entre 41 hores i 60 hores
No
Curs de més de 61 hores
No
La Mesa de Contractació acorda per unanimitat el següent:
Primer. Aprovar la puntuació relativa als criteris subjectes a judici de valor, Sobre A.b,
de la licitació contracte del servei de producció de sis audiovisuals promocionals dels
resultats de les operacions executades per part de la Diputació de Girona
cofinançades pel programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, amb el següent
resultat:
Posició
1

EMPRESA
Zeba Produccions, SL

Puntuació total
20,00

Segon. Trametre la documentació relativa al sobre B- criteris quantificables mitjançant
aplicació de formules al tècnic Programes Europeus per tal que emeti informe de
valoració de l’oferta.».
-

Acords de la Mesa de Contractació (sessió de 10 de juny de 2021)
referents la qualificació del sobre B (criteris automàtics).

« La secretària dóna compte de l’informe de data 4 de juny de 2021 elaborat pel tècnic

de Programes Europeus, que conté la proposta de valoració de la documentació
aportada en el sobre B pels licitadors admesos a la licitació, relativa als criteris
avaluables mitjançant fórmules, que literalment diu:
“L’objecte del contracte és la contractació del servei de producció de sis audiovisuals
promocionals dels resultats de les operacions executades per part de la Diputació de
Girona cofinançades pel Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
El termini de presentació de propostes per aquesta licitació oberta va finalitzar el 24 de
maig de 2021, a les 14.00 h. La Mesa de Contractació es va reunir telemàticament el
27 de maig, a les 10.00 h, i va determinar que en aquest procediment de licitació
pública s’ha presentat únicament, dins del termini de presentació d’ofertes, l’empresa
Zeba Produccions, SL, amb NIF B17845223. El tècnic del Servei de Programes
Europeus va emetre l’informe sobre la valoració de les ofertes presentades per les
empreses licitadores en relació als criteris quantificables mitjançant judici de valor el 28
de maig. La Mesa de Contractació es va tornar a reunir telemàticament el 3 de juny, a
les 10.00 h, i va obrir el sobre B, en relació amb els criteris automàtics quantificables
mitjançant l’aplicació de fórmules, que s’analitzen a continuació.
1. Oferta econòmica (fins a un màxim de 50 punts):
Zeba Produccions, SL (B17845223) es compromet a executar el contracte amb estricta
subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de: 14.762 € (catorze
mil set cents seixanta dos euros), de les quals 12.200 € (dotze mil dos cents euros) es
corresponen al preu del contracte i 2.562 € (dos mil cinc cents seixanta dos euros) es
corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
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2. Experiència i formació de l’equip de treball (fins a un màxim de 26 punts):
Subcriteri 2.1. Experiència professional complementària
Zeba Produccions, SL (B17845223) aporta una llista on s’indica l’experiència de tres
dels seus membres:
Sergi Sala Costa
 Operador de càmera a la nit de reis per La Caraba Produccions (05/01/2018)
 Operador de càmera a l’acte de l’AED per La Caraba Produccions (29/11/2017)
 Operador de càmera i edició de vídeos del Festival MOT per l’Ajuntament
d’Olot (15 i 24/03/2018)
 Operador de càmera i edició de vídeos del Festival Sismògraf per l’Ajuntament
d’Olot (19 i 22/04/2018)
 Operador de càmera a la Romànic Extrem per l’Ajuntament de la Vall de
Bianya (08/04/2018)
Sergi Guix Planas
 Operador de càmera a la nit de reis per La Caraba Produccions (05/01/2018)
 Operador de càmera a l’acte de l’AED per La Caraba Produccions (29/11/2017)
 Operador de càmera i edició de vídeos del Festival MOT per l’Ajuntament
d’Olot (15 i 24/03/2018)
 Operador de càmera i edició de vídeos del Festival Sismògraf per l’Ajuntament
d’Olot (19 i 22/04/2018)
 Operador de càmera a la Romànic Extrem per l’Ajuntament de la Vall de
Bianya (08/04/2018)
Tània Ribas Pallé
 Tasques de comunicació i edició de vídeo per Biot Foundation (febrer-setembre
2017)
 Operadora de càmera i edició de vídeos per El Petit Format (setembre
2016-19/05/2021), tal com s’estableix no es puntuaran els treballs realitzats en
els últims 3 anys pel que la data de tall per la valoració serà fins a 31/05/2018.
 Realitzadora de vídeos per Elgarrotxí.cat (juliol-agost 2014)
 Realitzadora de vídeos per l’Associació Somara (gener-abril 2018)
 Operador de càmera i edició de vídeos del Festival Sismògraf per l’Ajuntament
d’Olot (19 i 22/04/2018)
Per cadascun dels tres membres de l’equip de treball de Zeba Produccions, SL
s’acrediten degudament el màxim de cinc treballs en serveis audiovisuals similars de
forma individual, pel qual s’atorguen el màxim de 15 punts en aquest subcriteri.
Subcriteri 2.2. Formació complementària
Zeba Produccions, SL (B17845223) aporta una llista on s’indica l’experiència de dos
dels seus membres:
Sergi Sala Costa
 Curs de postgrau “Producció executiva de documentals (2012)” Universitat
Pompeu Fabra (06/04/2011-13/12/2011) 15 ECTS
Es tracta d’un postgrau relacionat directament amb la temàtica del servei, pel que
s’atorguen 0,50 punts.
Sergi Guix Planas
 Assistència i aprofitament al curs telemàtic “Postproducció professional de
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fotografia
digital”
EdiTrain-Fundació
Tripartita-SEPE-UGT/FeS
(10/06/2013-10/07/2013) 40 hores
 Assistència al curs telemàtic “Edició de vídeo: final cut” EdiTrain-Fundació
Tripartita-Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (20/02/2014-19/04/2014) 40
hores
 Assistència i aprofitament al curs telemàtic “After effects nivell A”
EdiTrain-Fundació Tripartita-Fons Social Europeu (14/06/2011-29/06/2011) 40
hores
Es tracta de tres cursos de durada d’entre 20 i 40 hores, amb la ràtio de 0,10
punts/curs, això signifiquen 0,30 punts.
Per als dos membres de l’equip de treball de Zeba Produccions, SL s’acrediten
degudament amb la còpia dels títols corresponents no anteriors als darrers deu anys
quatre formacions relacionades amb l’àmbit del contracte pel que fa a la creació i
producció audiovisual que sumen 0,80 punts en aquest subcriteri.
Conclusió de la valoració (criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules)
S’informa al Departament de Compra Pública de la Diputació de Girona que la
puntuació general dels criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules que
s’han presentat en aquest procediment de contractació de serveis, ha estat de:

Zeba
Produccions, SL

Oferta
econòmica

Experiència
professional
complementària

Experiència
professional
complementària

Total

50

15

0,80

65,80 punts

Per tant, l’empresa Zeba Produccions, SL, amb NIF B17845223, obté pels criteris
quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules 65,80 punts (fins a un màxim de 76
punts)”.

La Mesa de Contractació assumeix com a propi l’informe efectuat pel tècnic de
Programes Europeus i proposa la classificació de les ofertes, amb el resultat següent:
Ordre
1

Empresa
Zeba Produccions, SL

Puntuació total
criteris subjectes a
judici de valor
20 punts

Puntuació total
criteris automàtics

Puntuació total

65,80 punts

85,20 punts

Es constata que la oferta no incórrer en baixa desproporcionada en els termes indicats
en la I clàusula del PCAP.
La Mesa de Contractació, atès el resultat de la valoració, acorda per unanimitat:
Primer. Aprovar la classificació de les ofertes admeses a la licitació del contracte de serveis de
producció de sis audiovisuals promocionals dels resultats de les operacions executades per
part de la Diputació de Girona cofinançades pel programa operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020, amb l’ordre i valoració següent:
Ordre

Empresa

Puntuació total
criteris subjectes a

Puntuació total
criteris automàtics

Puntuació total

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

núm.: 2021/2335,Codi UACG: Compra Pública / 008, Núm. expedient: 2116, Acció: Aprovar, Any
expedient: 2021, Actuació: Adjudicació serveis producció sis audiovisuals FEDER de Catalu

Decret : Decret núm. 2021/2335 - Aprovar Adjudicació serveis
producció sis audiovisuals FEDER de Catalunya 2014-2020

SIGNATURES

ALTRES DADES

1

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Secretari General de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 16/07/2021 12:04
2.- President de DIPUTACIÓ DE GIRONA.Signat 20/07/2021 18:25

Codi per a validació: 7O2ZT-EH9JQ-736KP
Data d'emissió: 21 de julio de 2021 a les 9:55:49
Pàgina 8 de 9

Zeba Produccions, SL

judici de valor
20 punts

65,80 punts
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Segon. Requerir a l’empresa Zeba Produccions, SL, perquè presenti la documentació
acreditativa del compliment dels requisits per a contractar que s’estableixen a la clàusula
catorzena del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.
Si la documentació rebuda per part del licitador millor classificat és correcta i l’informe del
secretari de la Mesa és favorable, es donarà per efectuada l'acreditació de la disposició dels
requisits per a contractar de conformitat amb el que estableixen els articles 140 i 150.2 de la
Llei de contractes del Sector Públic.
Tercer. Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de serveis
de producció de sis audiovisuals promocionals dels resultats de les operacions executades per
part de la Diputació de Girona cofinançades pel programa operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020, una vegada comprovada l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar
que s’estableixen en el Plec de condicions administratives particulars del contracte, a favor de
l’empresa millor classificada.»

-

Documentació administrativa presentada correctament i en conformitat per Zeba
Produccions, SL.

-

Informe favorable de data 22 de juny de 2021 emès per la secretària de la
Mesa de Contractació, conforme la documentació presentada per l’empresa
Zeba Produccions, SL, s’ajusta als requisits establerts en el plec de clàusules
administratives particulars.

D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la disposició addicional 2a 1 de la Llei de Contractes del Sector Públic atribueix a
la Presidència,
RESOLC

Primer. Adjudicar el contracte de serveis de producció de sis audiovisuals
promocionals dels resultats de les operacions executades per part de la Diputació de
Girona cofinançades pel programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, a
l’empresa Zeba Produccions, SL (NIF B17845253) per un import 12.200,00 euros, amb
la repercussió de la quantitat de 2.562,00 euros en concepte d’IVA, totalitzant un
import de 14.762,00 euros, d’acord amb la classificació proposada per la Mesa de
Contractació següent:
Ordre
1

Empresa
Zeba Produccions, SL

Puntuació total
criteris subjectes
a judici de valor
20 punts

Puntuació total
criteris
automàtics
65,80 punts

Puntuació
total
85,20 punts

Segon. Disposar la despesa derivada del contracte per un import total de 14.762,00 €, Iva
inclòs, d’acord amb el següent detall, tot cancel·lant la despesa autoritzada sobrant d’acord
amb la següent taula:
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Aplicació
pressupostària

520
520

4625 22706
4625 22706
TOTAL
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Import autoritzat
licitació

Import
disposició IVA
inclòs

Diferència

9.201,76 €
9.201,76 €
18.403,52 €

7.381,00 €
7.381,00 €
14.762,00 €

-1.820,76 €
-1.820,76 €
-3.641,52 €

La despesa plurianual queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l’anualitat corresponents a 2022.

Tercer. Nomenar com a responsable del contracte el tècnic de Programes Europeus,
Sr. Nil Jaile Casademont, d’acord amb l’article 62 LCSP i comunicar-li que d’acord amb
l’article 210.2 LCSP en relació a la DA 3ra LCSP, la intervenció general haurà d’estar
present en la recepció material del contracte en l’exercici de la funció interventora. En
aquest sentit, el responsable del contracte avisarà a la Intervenció general d’acord
amb el contingut de la circular reguladora d’aquest procediment.
Quart. Aprovar la minuta del contracte de serveis de producció de sis audiovisuals
promocionals dels resultats de les operacions executades per part de la Diputació de
Girona cofinançades pel programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, a signar
entre l’empresa adjudicatària i la Diputació de Girona, 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, a partir de l’aplicació “portasignatures” de l’Administració Oberta de
Catalunya.
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
perfil de contractant de la Diputació de Girona, en compliment de l’article 151.1 LCSP
Setè. Publicar la formalització del contracte conjuntament amb el corresponent
contracte en el perfil de contractant de la Diputació de Girona.
Vuitè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

