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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 

DE DIRECCIÓ ARTÍSTICA DE LA FIM VILA-SECA - FIRA DE MÚSICA EMERGENT 

I FAMILIAR. 

 

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L’objecte d’aquest procediment de contractació és l’adjudicació del contracte del servei 

de Direcció Artística de la FiM Vila-seca de la FiM Vila-seca amb una duració de dos 

anys, de setembre 2020 a agost del 2022 amb la possibilitat de dues prorrogues 

anuals que tenen caràcter obligatori pel contractista. La Fira es durà a terme en 

diferents equipaments culturals públics i privats de Vila-seca, així com a la seva via 

pública.  

L’ANNEX I d’aquest plec defineix un resum dels plantejaments estratègics sobre els 

que es basa l’organització de la FiM Vila-seca i és el marc referencial d’aquest 

contracte. 

 

2.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat anual de  

19.500 euros (IVA exclòs), 23.595,00 euros (IVA inclòs) per les dues edicions més les 

eventuals pròrrogues.  

 
L’IVA que correspon aplicar és del 21% i ascendeix a la quantitat 4.095,00 de euros 
anuals. 

 

Pressupost anual IVA exclòs 21 % IVA 

19.500,00.-€ 4.095,00 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de 
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.  

 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos 
a l’art. 100 i concordants de la LCSP.  
 
3.- PRORROGABLE 
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El contracte serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva 
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre anys (2+1+1).  

 
La pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació i és obligatòria per a l’empresari, sempre 

que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d’antelació a la finalització 

del termini de durada del contracte 

4.- FACTURACIÓ 
 
El contractista presentarà una factura per cadascuna de principals funcions que té 
encomanades d’acord amb el calendari que figura a continuació.  
 
 

Funcions Dates % de facturació 

Tancament de la Convocatòria artística  
i avançament de la programació artística 

01 de desembre 40% 

Programació tancada i avançament activitat 
PRO 

01 de febrer 20% 

Assistència FiM Vila-seca 10 de maig 20% 

Activitat PRO tancada 10 de juny 20% 

    
 
Les factures hauran d’anar acompanyades de les memòries i informe necessari que 

acreditin la realització de les tasques encomanades o altres requerides pel licitador.  

 

Funcions Documentació  

Tancament de la Convocatòria artística  
i avançament de la programació artística 

Informe amb les dades de la 
convocatòria i participació i memòria 
amb la proposta de programació 
artística.  

Programació tancada i avançament activitat 
PRO 

Memòria amb la programació definitiva 
i proposta de programa PRO 

Assistència FiM Vila-seca Informe in-situ del desenvolupament de 
la FIM 

Activitat PRO tancada Memòria final de la FIM i de l’activitat 
PRO.  

 
 
El pagament es realitzarà per l’Ajuntament de Vila-seca, en els terminis establerts en 

l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels 

documents de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de 

comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la 

Seguretat Social. 
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5.- CONTINGUT DE LA PRESTACIÓ 

2.1.- Descripció 

El contingut d’aquest contracte és la prestació del servei corresponent a la Direcció 

artística de la FiM Vila-seca.  Comprèn la realització d’una sèrie de prestacions 

diverses que a títol enunciatiu i sense ser limitatiu, s’indiquen a continuació:  

 

a) Programació artística: 

• Disseny de discurs i l’estructura  programàtica, a partir de les indicacions 

generals del projecte recollides a l’ANNEX I d’aquest plec. 

• Revisió i selecció de les propostes artístiques rebudes a través la convocatòria 

artística i segons els criteris de programació establerts 

• Tancament de la negociació de les actuacions artístiques. La programació 

artística ha de ser possible dins del marc pressupostari que marqui 

l’Ajuntament de Vila-seca. En coordinació amb la direcció executiva de la FiM, 

s’haurà de tenir en consideració totes les implicacions tècniques i econòmiques 

que les decisions artístiques poden comportar en termes de cost. 

• Entrega a la direcció executiva de la FiM Vila-seca de la següent documentació 

i respectant el següent calendari:  

- Avançament de programació: 1 de desembre 

- Graella artística, pressupost i fitxes de contractació: 15 de gener 

- Informe d’avaluació de l’edició i pla d’acció de la següent edició: 10 de 

juny 

El model de fitxa de contractació estarà definit per la direcció executiva de la 

FiM Vila-seca. 

• Suport a l’equip de la FiM Vila-seca pel que fa al seguiment del procés 

d’inscripció de grups a la convocatòria artística.  

• Col·laboració i compliment dels acords que contregui la FiM Vila-seca en 

matèria d’iniciatives de cooperació sectorial: coproduccions, concursos, 

col·laboracions, programes de suport a la creació, etc... 
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b) Promoció i programació d’activitats professionals: 

• Promoció de la FiM en els sectors professionals de les músiques modernes i 

els espectacles familiars: assistència a fires i altres esdeveniments 

professionals per tal de promoure la participació de professionals així com el 

posicionament de la FiM Vila-seca 

• Disseny i coordinació de l’activitat i els itineraris professionals de la jornada 

professional, a partir del Pla Estratègic FiM Vila-seca. 

• Negociació i tancament de les ponències, xerrades i altres activitats de la 

jornada professional, segons el pressupost aprovat per l’Ajuntament de Vila-

seca 

• Entrega a la Direcció Executiva de la FiM de la següent documentació tot i 

respectant el següent calendari:  

- Avançament de programació d’activitat professional: 1 de febrer 

- Graella, pressupost i fitxes de contractació d’activitats de la jornada 

professional: 1 de març 

El model de fitxa de contractació estarà definit per la Direcció Executiva 

de la FiM 

• Direcció del personal de suport per a la coordinació l’activitat professional 

 

c) Genèriques 

• Col·laborar en el disseny de les línies estratègiques del projecte en cooperació 

amb els òrgans de direcció de la FiM 

• Representació de la FiM en actes públics i entrevistes a mitjans, en coordinació 

amb els òrgans de direcció de la FiM. 

• Interlocució amb el sector cultural, proposant aliances, col·laboracions i/o 

coproduccions que enforteixin el posicionament de la FiM Vila-seca. 

• Suport a la resta d’àrees de l’equip de la FiM Vila-seca –direcció executiva, 

tècnica, comunicació- pel que respecta al desenvolupament de l’activitat 

artística i professional proposada. 
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2.2 Cronograma i fites 

Tasca 
2020 2021 

Set Oct Nov Des Gener Febr Març Abr Mai Juny Jul Ag 
Programació actuacions 
artístiques                       
Programació activitas 
professionals                       
Coordinació activitat 
professional                       

Representació FIM MMCC                       
Promoció FiM / Assistència 
fires                       
Genèriques i suport altres 
àrees                       

 
 
 

FITES Direcció Artística:       

    

Convocatòria artística   1 de setembre a 31 d'octubre 

Avançament programació 
artística   1 de desembre   

Programació tancada   15 de gener   

Avançament activitat PRO   1de febrer   

Activitat PRO tancada  1 de març  

Assistència FiM 7 a 9 de maig   

Informe avaluació de l'edició + pla d'acció 
següent 10 de juny  

 

Aquest cronograma i calendari de fites podrà ser revisat per la direcció executiva de la 

FiM un cop passada l’edició de l’any 2021. 

 

6.- PERFIL PROFESSIONAL  

La prestació del servei de la direcció artística de la FiM requereix de les següents 

capacitats professionals: 

- Coneixement del funcionament i agenda de contactes a la indústria 

musical, amb especial atenció al talent emergent 

- Coneixement del funcionament i agenda de contactes en el sector dels 

espectacles familiars 
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- Experiència en la programació d’activitats musicals 

- Flexibilitat horària i mitjans propis de desplaçament 

- Habilitats de lideratge, planificació, negociació i treball en equip 

- Habilitats comunicatives per elaborar i transmetre un projecte innovador 

i de valor afegit. 

 

7.- CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

La Direcció artística de la FiM Vila-seca dependrà, a nivell orgànic, de la Regidoria de 

Cultura de l’Ajuntament de Vila-seca i a nivell funcional es coordinarà amb la direcció 

executiva del la Fira.  

Pel que fa al seguiment de les tasques, la Direcció Executiva de la FiM Vila-seca 

s’encarregarà de garantir la necessària coordinació amb la direcció artística. De comú 

acord, aquest responsable i l’adjudicatari establiran un calendari de reunions 

periòdiques que tindran lloc a la seu de l’Ajuntament de Vila-seca. Entre els mesos de 

gener a maig aquestes reunions han de tenir una periodicitat mínima d’un cop per 

setmana. 

Qualsevol incidència sorgida en el transcurs dels serveis que, a criteri de l’adjudicatari 

pugui afectar significativament a l’encàrrec o petició formulada per la Direcció 

Executiva de la FiM Vila-seca, haurà de ser comunicada immediatament a aquest 

responsable, independentment de la comunicació posterior a les reunions periòdiques 

programades. 

L’import del contracte inclou totes les despeses derivades de la realització del servei 

excepte l’allotjament i manutenció durant els dies de la FIM Vila-seca, que correran a 

càrrec de l’Ajuntament de Vila-seca. Pel que fa a les despeses derivades de 

l’assistència a Fires, festivals i altres actes de referència del sector cultural aquestes 

seran sufragades per l’adjudicatari. En el marc del desplegament de la seva activitat 

l’adjudicatari garantirà l’assistència  a una llista d’esdeveniments de referència que 

haurà d’incloure com a mínim: 

-       Mercat de Música Viva de Vic 

-       Fira Mediterrània de Manresa 
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-       La Mostra d’Igualada 

-       Feten, Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (Gijón) 

-       2 esdeveniments més de referència  a determinar 

Aquesta llista es podrà actualitzar de comú acord amb la direcció executiva de la FiM 

Vila-seca, garantint l’assistència a un mínim de 6 fires anuals. 

Existeix incompatibilitat total amb formar part activa d’alguna producció de la 

programació artística de la FiM Vila-seca durant el període de vigència del contracte. 

 

8.-  PROJECTE DE DIRECCIÓ ARTÍSTICA 

El licitadors hauran de presentar –seguint les indicacions recollides en aquest plec i 

d’acord amb els criteris subjectes a un judici de valor incloses als Plecs de 

prescripcions administratives (PPAP) d’aquesta licitació- un projecte  de direcció 

artística  que inclogui, com a mínim, els següents apartats: 

- Estratègia i desplegament de l’activitat artística 

- Estratègia, desplegament i promoció de l’activitat professional 

- Estratègia  i desplegament de la política comunicativa 

- Seguiment i avaluació dels aspectes descrits 

- Altres propostes de millora pel projecte 
 

 

 

ANNEX I. ALTRES CONDICIONANTS ESTRATÈGICS DE LA FiM VILA-SECA 

 

Introducció 

La Fira de Música de Vila-seca reprèn  la seva activitat a partir de l’esperit innovador i 

inquiet que la va definir des dels seus inicis i que, durant  setze edicions la va convertir 

en un dels principals pols de dinamisme del sector musical català. Així doncs, la 

dissetena edició de la FiM Vila-seca tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de maig de 2021. 
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Apostant per l’enfortiment d’un teixit industrial que acompanyi la creativitat dels  

artistes, la Fira de Música de Vila-seca obre aquesta nova etapa com a aparador 

doble: de la música moderna emergent per un costat i de les propostes musicals  

adreçades a públic familiar per un altre. Un punt de trobada de referència tants pels 

professionals del sector com per totes aquelles persones amants de la música feta 

avui.  

 

FiM VILA-SECA  

Fira de música emergent i familiar 

El sector de la música en viu a Catalunya afronta, ara més que mai, reptes 

fonamentals. La ràpida transformació dels darrers anys pels successius canvis en els 

hàbits del consum cultural i, per suposat, la profunda afectació que la pandèmia del 

COVID-19 tindrà sobre la indústria musical obliguen als diferents agents de la cadena 

de valor a cooperar i treballar de forma estratègica. En aquest sentit, la recuperació 

d’un punt de trobada professional com la FiM Vila-seca és sens dubte una bona 

oportunitat per un sector que haurà d’encarar els propers anys amb totes les eines a la 

seva disposició. El plantejament actual de la FiM Vila-seca vol donar resposta a 

necessitats i oportunitats detectades en dos àmbits: 

- Música emergent: 

Aquest concepte abasta aquelles noves propostes en l’àmbit de les músiques 

modernes que hauran de nodrir les programacions musicals en un futur pròxim. 

A càrrec principalment d’artistes que comencen la seva trajectòria però també 

de músics amb més experiència presentant nous projectes que pel seu 

component de risc i innovació necessiten un suport i acompanyament específic. 

La indústria musical renova de forma permanent els seus continguts i per això 

necessita espais de mostra a on detectar específicament el talent emergent. 

Nous aparadors que hauran d’involucrar tots els agents de la cadena de valor, 

amb especial atenció a aquells que donen suport i acompanyament als grups 

novells, emergents i als nous processos de creació.  

L’acció de la FiM Vila-seca en l’àmbit de la música emergent s’ha de centrar en 

potenciar aspectes com: innovació,  creativitat, trajectòria potencial, dimensió 

digital i la transversalitat de públics, entre d’altres. 
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- Música familiar: 

El sector dels espectacles familiars és un dels més dinàmics i consolidats del 

panorama cultural català.  Gaudeix d’una demanda important per la suma de 

les ofertes institucionals dirigides a públic escolar i dels hàbits culturals de les 

famílies, que durant les darreres dècades han anat normalitzant l’assistència a 

aquest tipus d’espectacles. Paral·lelament, s’ha observat un increment 

significatiu de la qualitat i l’exigència artística així com dels estàndards de 

producció de les propostes. Aquest procés també es dona en l’àmbit musical, 

que no disposa actualment d’un aparador professional de referència capaç  de 

donar visibilitat a les diferents tipologies d’espectacles: sala (incorporant 

elements escènics i dramatúrgics), escenari (amb predomini del format de 

concert) i els espectacles itinerants i/o concebuts per a representar-se a l’espai 

públic.  

 

 

Ubicació 

La nova etapa de la FiM Vila-seca es concentrarà en diversos escenaris i ubicacions 

que tindran el Castell de Vila-seca i els seus jardins com a centre d’operacions. 

 

Escenaris:  

Jardins del Castell 1   gran format   Darrera castell 

Jardins del Castell 2   petit format   Davant Castell 

Showcase PRO  petit format   Zona PRO (Castell)  

 

Plaça de Voltes  petit format    

Parc Bernat Saportella format mig 

El Centru   familiars sala format petit / mig 

Auditori   familiars sala format mig / gran 

Itinerants 

 

El Celler Noucentista de Vila-seca s’incorporarà als escenaris de la FiM en properes 

edicions, un cop finalitzin les obres de reforma. 
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Estructura programàtica orientativa: 

Per a la rebuda de propostes artístiques es farà anualment una convocatòria a través 

del portal web que fixarà les condicions de participació a la FiM Vila-seca 

El programa haurà de combinar una programació de música emergent (amb funcions 

úniques) amb un altre de música familiar. Aquesta darrera haurà de contemplar tres 

formats (sala, escenari i itinerant) i quan s’escaigui podrà incloure més d’una funció 

per espectacle, per facilitar el seu visionat per part dels professionals.  

 

Activitat professional 

Tal i com s’especifica en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, l’encàrrec de la 

direcció artística també inclou la programació d’activitats professionals així com la 

promoció de la FiM entre els professionals dels sectors de la indústria musical i els 

espectacles familiars. 

Pel que fa a l’activitat professional de la Fira està centrada en la jornada de divendres 

(matí i tarda) i haurà d’incloure blocs d’activitat diferenciat per al sector de la música 

emergent i el de la música familiar, així com activitats comunes, entre elles un dinar 

PRO  als jardins del Castell. Les instal·lacions del Castell de Vila-seca seran 

l’epicentre organitzatiu i de l’activitat professional de la FiM Vila-seca.  

 

 

 

 

 

 

 

Josep M. Pérez Ibáñez 

Responsable d’activitats culturals 

 

Maig de 2020 


