
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES Expt 1724/2019

PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ  DEL 
SERVEI DE CREACIÓ D'UNA OFICINA DE COMUNICACIÓ I PREMSA PER AL 
FESTIVAL MÚSICA I LLETRA 2019

 DESCRIPCIÓ DETALLADA (art. 125 LCSP):

Donat que durant les primeres setmanes del mes de maig va a celebrar-se al Gran 
Teatre la IV Edició del Festival Música i Lletra cançó d'autor 2019, i amb la intenció de donar 
a aquest esdeveniment la major difusió i promoció possible, per part de la Regidoria de Gran 
Teatre es promou la contractació del servei per a la creació d'una oficina de comunicació i  
premsa amb aquestes característiques tècniques.

Les tasques a desenvolupar per l'adjudicatari del contracte seran les següents:

Creació d'una oficina de comunicació amb un cap de comunicació que realitze treballs de 
comunicació per al Festival Música i Lletra, fins l’11 de maig de 2019. Sota la supervisió del  
la Regidoria de Gran Teatre i la direcció artística i tècnica del Festival.

Elaboració d'un pla i estratègia de comunicació per a després coordinar l'aplicació de les 
accions  comunicatives  pertinents  incloent:  direcció  i  coordinació  de  l'imatge  gràfica  del 
festival d'enguany, elaboració i aplicació d'una estratègia digital global i un pla de gestió de 
premsa, a més de l'estratègia i coordinació de tota la publicitat física i digital.

L'elaboració i aplicació de l'estratègia digital inclourà: proposta d'accions, calendarització i 
elaboració de continguts, incloent gestió xarxes socials, comunity manager i social media 
dels comptes de festival  en Facebook, Twitter,  lnstagram, canal Youtube com a bàsics i 
s'admeten propostes d'altres canals. 

Estratègia  de  desplegament  escalat  del  cartell  i  compra  earlybrid.  Elaboració  d'una 
estratègia  de màrqueting  digital  i  gestió  de publicitat  online incloent  almenys facebook i 
google ads. Les despeses per a publicitat online van incloses al preu  del present contracte i 
seran de compte de l'adjudicatari.

La gestió de premsa inclourà: disseny d'un pla d'accions i calendari; elaboració de continguts 
incloent notes de premsa, dossier de premsa físic i presskit multimèdia: amb fotografies wap 
per  a  professionals,  i  cvs de tots els artistes;  enviament  massiu  de notes de premsa a 
mitjans  nacionals  i  locals,  convocatòria  de  rodes  de  premsa,  assegurar  una  mínima 
assistència  a  les  mateixes,  organitzar  entrevistes  per  al  representants  del  festival, 
acreditació  dels  mitjans  als  concerts,  coordinació  amb  les  agencies  dels  artistes  per  a 
entrevistes  d'aquest  a  premsa,  radio,  TV;  i  seguiment  de  l’impacte  de  la  campanya  i  
realització del clipping al final del festival.

L'estratègia i coordinació de tota la publicitat física i digital inclourà: dirigir l'elaboració de tota 
la  línia  de  disseny  materials  físics  i  digitals  del  festival,  com  el  fullet,  tríptics,  baners, 
pancartes, banderoles, mupis i la resta de recursos gràfics pertinents així com l'adaptació del 
disseny a tots els anuncis i  imatges de difusió necessaris de la campanya de promoció, 
venda entrades, xarxes socials, anuncis institucionals i d’altres. Coordinació i inserció de la 
publicitat amb tots els mitjans designats per l'organització (aquestes insercions s'adequaran 
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sempre al pressupost establert per la Regidoria de Gran Teatre per a aquesta finalitat). 

Coordinació i calendarització de la campanya de publicitat física incloent distribució del fullet, 
enganxada dels cartells a València ciutat  i  a les comarques centrals i  col·locació de les 
pancartes.

L'oficina  de  comunicació  designarà  una  persona  d'assistència  a  la  producció  artística  i 
tècnica i gestió de riders durant el mes de preparació del festival i in situ al Gran Teatre fins 
la  cloenda  del  festival,  relació  amb  els  artistes  i  producció  executiva  de  l’espectacle 
d’inauguració del festival d’acord amb la Regidoria de Gran Teatre. Aquest persona treballarà 
en coordinació amb l'equip de comunicació pel què fa a l'agenda i la gestió dels artistes.

 QUALSEVOL ALTRA CIRCUMSTÀNCIA A INDICAR:

- PRECISIONS A INCLOURE EN EL PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES:

Entre altres:------------

 Responsable del contracte: Armando José Vila Garcia
 Termini màxim d'execució: Mesos abril-maig de 2019
 Termini garantia.-
 Penalitzacions per incompliment del contractista. Les marcades per la llei
 Mitjans d’avaluació d’acompliment del contracte. Presencials

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ EN BASE A LA MILLOR RELACIÓ QUALITAT-PREU: 
(articles 145 al 148 de la LCSP)

 QUALITATIUS: ----------------

 ECONÒMICS: Oferta econòmica més avantatjosa 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:

Valor estimat del contracte: 6.500€         
Valor estimat del contracte  IVA inclòs: 7.865€
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 7.865€

Xàtiva,  a 27 de febrer de 2019

Armando J. Vila García

TMAE Coordinador d'Oci

(Document signat digitalment)
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