
EXPT. NÚMERO 1748/2019, ACTUACIONS PREPARATÒRIES PER A REALITZAR 
EL  CONTRACTE  DE  SERVEIS  PER  A  LA  COMUNICACIÓ  I  DIFUSIÓ  DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL NITS  AL CASTELL PER PROCEDIMENT OBERT 
SUMARI

MEMÒRIA  TÈCNICA  DE  LES  NECESSITATS  PER  A  LES  EMPRESES 
CONCURRENTS A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA 
COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE LA XXII EDICIÓ DEL FESTIVAL INTERNACIONAL 
NITS AL CASTELL 2019

Objecte del contracte:

Crear  una  oficina  de  comunicació  i  difusió  per  a  la  XXII  edició  del  Festival 
Internacional Nits al Castell 2019, des de l'1 d'abril fins al 31 de juliol de 2019, sota la  
supervisió del gabiner de comunicació de l'Ajuntament de Xàtiva com a part principal 
amb la col·laboració de la direcció artística i tècnica del Festival.

Personal bàsic: 

-  Cap de comunicació, que coordinarà tota la  campanya i  assistirà als concerts i 
rodes de premsa escaients.
- Foto-periodista, que assistirà a tots els concerts del festival.
- Comunity mànager.

Tots  amb  solvència  tècnica  i  professional  contrastada  per  mitjà  de  currículum  i 
treballs realitzats.

Accions:

- Gestió de les accions comunicatives: elaboració de continguts, creació de notes de 
premsa, convocatória de rodes de premsa, acreditació dels mitjans als concerts i  
gestió del backstage, difusió a mitjans i agències dels continguts, coordinació amb 
les  agències  dels  artistes  per  a  entrevistes  premsa,  ràdio,  TV,  i  elaboració  del 
presskit multimèdia  del festival amb manual d'ús d'identitat corporativa del festival. 
Seguiment dels impactes setmanals de la campanya, elaboració informe setmanal i 
realització del clipping final festival.

-  Gestió de les accions publicitàries: realització i  creació de la imatge gràfica del 
festival  per  als  diferents  suports  i  formats,  elaborar  tota  la  línia  de  disseny  del  
festival,  cartell,  fullet,  tríptics, banners, 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.

-  Gestió  directa  i  inserció  de  la  publicitat  amb  tots  els  mitjans  designats  per 
l'organització,  assumint  les condicions de pagament  dels  mateixos i  gestió  de  la 
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publicitat  on-line.  Coordinació i  calendarització  de la campanya de distribució del 
fullet, enganxada dels cartells i col.locació de les pancartes.

- Gestió xarxes socials, comunity manager i social media dels comptes de festival en 
FB, Twitter, Instagram, canal Youtube com a bàsics i s'admeten propostes d'altres 
canals.

Procediment proposat i valor de la licitació

Les característiques del contracte són:

Tipus de contracte: Serveis

Objecte  del  contracte: Servei  de  comunicació  i  difusió  de  la  XXII  edició  del 
Festival Internacional Nits al Castell 2019.

Procediment de contractació: obert sumari

Tipus de Tramitació: ordinària

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 10.743,80€               IVA: 2.256,20€

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 13.000,00€

Durada de l'execució: Fins al 31 de juliol de 2019

Jesús Felix Soler Valls
Responsable Gabinet Comunicació
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