Acte d’obertura de sobre 2 de la licitació del servei de disseny de la creativitat,
línia gràfics i disseny de la campanya de la programació professional dels
teatres adscrits a Badalona Cultura

Assistents
A la clàusula 11 del Plec de clàusules administratives particulars (en endavant, PCAP),
s’indica els membres que constituiran la mesa (un president, dos vocals i el
secretari),així com els seus suplents.
Les persones integrants de la Mesa així com aquelles altres que han de participar en
aquest procediment licitatori sigui mitjançant l’emissió d’informes tècnics o d’ altres
dins l’expedient de contractació de referència, als efectes del que disposa l'art. 64 de
la LCSP, DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT davant la secretaria de la
Mesa, que no tenen cap interès econòmic, financer o personal que pogués semblar
que compromet o que efectivament compromet la seva imparcialitat i independència
en el context del present procediment licitatori, que els pugui situar en un conflicte
d'interessos ni en relació amb la licitació de referència, ni en relació amb cap de les
empreses licitadores que han presentat oferta o qualsevol altra circumstància
relacionada.
Efectuada aquesta declaració la Mesa queda constituïda amb l’assistència dels
següents membres, conforme l’establert a la clàusula 11 PCAP, més amunt citada:
Mesa de contractació :
President

Eva Pagès Corral

Vocal

Joan Oliveras i Pi

Vocal

Jordi Agelet Aguadé

Secretari

Jordi Pérez Cano

Desenvolupament de la sessió
Constituïda la mesa, a continuació, d’acord amb l’article 159.4 d) LCSP, es procedeix a
examinar les proposicions rebudes per les tres empreses licitadores per aquest servei.

1.- Obertura i valoració del sobre 2
Es descarreguen els documents presentats en el sobre B (Memòria tècnica) i es
passa a valorar cadascun dels criteris que depenen d’un judici de valor.

POSTDATA
Originalitat de la proposta que plantegen amb encert una renovació de la imatge actual
en sintonia amb el context social i cultural de Badalona. La proposta gràfica i de color
transmet una imatge viva, positiva, clara i amable que s’adequa a la nova etapa que
comença a partir de setembre i admet una continuïtat variable durant les quatre
temporades.
Compaginació interior molt clara i llegible però massa sòbria.

CÈL·LULA
Originalitat i impacte del motiu principal de la proposta gràfica que planteja una
renovació sorprenent de la imatge actual en clau artística, així com les àmplies
possibilitats d’aplicació que té més enllà dels materials de difusió sol·licitats. Idoneïtat i
adequació de la proposta gràfica i cromàtica al contingut.
Poc clara i indefinida la continuïtat de la imatge en les tres temporades següents.
Compaginació interior molt clara i llegible però massa sòbria.

RAÚL CAMPUZANO
Originalitat de la compaginació interior, clara i atrevida. Bona conceptualització i joc
tipogràfic però amb una plasmació gràfica en la portada massa sòbria.
Gama cromàtica bastant apagada que no convida a donar una imatge positiva i viva
d’aquesta nova etapa.

LA PAGE
Originalitat de la compaginació interior, clara i actualitzada. Proposta gràfica i
cromàtica alegre, optimista i divertida en sintonia amb la nova etapa global que s’inicia
al setembre, però en una línia que no acaba d’encaixar amb la singularitat pròpia de la
ciutat de Badalona que s’està buscant.

RAMON CARRETER
Impacte visual de la proposta gràfica amb una encertada gama cromàtica que et
transmet una sensació positiva i enèrgica, però deslligada de la particularitat de les
arts escèniques i de la ciutat de Badalona que s’està buscant.
Compaginació interior clara i llegible però massa sòbria.

LAB CREATIVE STUDIO
Conceptualització molt original i adequada a la particularitat de les arts escèniques a
Badalona i de la pròpia ciutat, amb un claim molt encertat i una tipografia molt atractiva
i funcional.
Proposta gràfica i cromàtica, en canvi, que no convida a donar una imatge positiva i
viva d’aquesta nova etapa.

ANTONIO CASTRO GARCÍA
Conceptualització molt original i adequada a la particularitat de les arts escèniques a
Badalona, amb un claim que funciona.
Proposta gràfica i cromàtica delicada i agradable però hi manca l’energia i vivacitat que
es busca per a la nova etapa, així com una connexió més clara amb les arts
escèniques i la ciutat de Badalona. Compaginació interior molt clara i llegible però
massa sòbria.

NEORG
Conceptualització escaient i coherent però en una línia gràfica que no porta a l’impacte
i notorietat buscada ni transmet la imatge positiva i viva per aquesta nova etapa.
Gama cromàtica de difícil claredat i llegibilitat en la compaginació interior.

BUM
Conceptualització i línia gràfica clara i visual però allunyada de l’estètica buscada per a
la particularitat de les arts escèniques.
Facilitat d’adaptació a diversos materials i formats. Gama cromàtica alegre però
complicada la llegibilitat en la compaginació interior.

COSTA BRAVA CENTRE
Proposa una fidelitat a la imatge actual que va en detriment de la renovació de la
imatge proposada, de manera que hi manca l’impacte, l'originalitat i la notorietat que
es busca per aquesta nova línia gràfica.
La senzillesa i sobrietat dels colors i estètica proposada tampoc van en la línia
d’imatge positiva i viva per aquesta nova etapa.

EL GUATEQUE
Conceptualització coherent amb els criteris demanats però amb una línia gràfica
senzilla que no encaixa amb aquest salt cap endavant que es busca per a les properes
temporades.
Difícil claredat i llegibilitat en la compaginació interior.

A continuació com annex a l’acte s’adjunta la puntuació de cadascun dels licitadors
segons els criteris d’avaluació que es troben en l’annex 3 dels plecs administratius de
la licitació.
2. Obertura de sobre 3
De conformitat amb el que disposa la clàusula 12.4 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regeix la present licitació, la mesa s’emplaça per al dia
3 de juny de 2021 per a l’obertura del sobre 3. Cas de detectar que alguna de les
empreses ha comès algun defecte en la presentació de la documentació requerida al
Sobre 2, es procedirà a sol·licitar la seva esmena.
Badalona, 2 de juny de 2021
Secretari

Presidenta

Jordi Pérez Cano

Eva Pagès Corral

