Exp. 018/2018

PROVIDÈNCIA D’INICI

ASSUMPTE: CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PROMOCIÓ I LA
COMUNICACIÓ DEL PARC DE L’ALBA/BARCELONA SYNCHROTRON
PARK

EXPOSICIÓ DE MOTIUS I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESITAT:
El Parc de l’Alba és una aposta estratègica de la Generalitat pel creixement econòmic i
el desenvolupament tècnic i industrial del país, que aspira a l’establiment el seu àmbit
d’empreses tecnològicament punteres a nivell internacional, i que aspira també a
contribuir en l’àmbit del Vallès a la transformació de la recerca bàsica en riquesa
econòmica. Per assolir aquests objectius, s’ha d’integrar dintre de les dinàmiques
territorials i sectorials del Vallès, amb especial atenció a la seva relació i vinculació amb
la ciutat de Cerdanyola del Vallès.
Això requereix una actuació sistemàtica i especialitzada en matèria de promoció i de
comunicació, per a la qual el Consorci no disposa, ni es pot dotar, de personal.
D’altra banda, en els dos anys s’ha estat treballant en una nova proposta d’ordenació del
Centre Direccional, atenent els criteris i prioritats dels representants municipals, i en
previsió de la resolució dels procediments contenciosos interposats contra l’actual Pla
Director. La recent declaració de fermesa de la primera de les sentències recaigudes
contra el Pla Director Urbanístic obliga a agilitzar la tramitació del nou document,
tramitació en la que, seguint les indicacions de l’Ajuntament, s’haurà de fomentar i tenir
en compte la participació ciutadana, mes enllà dels tràmits formals en aquest sentit que
preveu la legislació catalana. En aquest procés, el Consorci requerirà també
assessorament per concebre i dirigir les activitats de divulgació i promoció i per
sintetitzar les aportacions, per la qual cosa tampoc disposa de personal competent.
Per tot això,
RESOLC:
INCOAR expedient per contractar el servei per a la promoció i la comunicació del Parc
de l’Alba/Barcelona Synchrotron Park.
El Director,
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