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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DELS SERVEIS DE PROMOCIÓ I
COMUNICACIÓ DEL PARC DE L’ALBA/BARCELONA SYNCHROTRON
PARK

1.

ANTECEDENTS

El Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès,
constituït per l’Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Cerdanyola, és l’administració actuant per al
desenvolupament urbanístic del sector conegut com Parc de l’Alba.
El Parc de l’Alba és un projecte de desenvolupament urbanístic en l’àmbit
metropolità de Barcelona que te com a objectius promoure la innovació
científica, la cohesió ciutadana i la sostenibilitat del medi natural.
Des de principis de 2014, el Parc de l’Alba s’està posicionant
internacionalment sota la denominació de Barcelona Synchrotron Park, marca
que conviu amb la denominació “Parc de l’Alba”, més coneguda a nivell local i
nacional, en una tasca continuada de promoció nacional i internacional,
consistent en la seva presència en les xarxes socials i en els esdeveniments
nacionals i internacionals, la seva interrelació amb altres parcs tecnològics,
centres de coneixement i ens de promoció econòmica.
La pàgina web del Consorci, a més d’incloure els continguts requerits per la
legislació vigent com a Parc de l’Alba (perfil del contractant, transparència,
etc.), incorpora també la pàgina web de Barcelona Synchrotron Park.
D’altra banda, actualment s’està redactant el nou planejament urbanístic del
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, per quina redacció i tramitació
s’ha dissenyat una estratègia de participació ciutadana.

2.

OBJECTE DEL SERVEI

L’objecte de treball consisteix en prestar els serveis per a la promoció integral
i la comunicació del Parc de l’Alba/Barcelona Synchrotron Park, durant el
període octubre 2018/setembre 2020.
Es desenvoluparà en quatre eixos principals:
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• Promoció local (institucional i empresarial) i internacional
• Internet (català, espanyol i anglès), actualització i producció setmanal
de notícies al web i actuacions regulars a les xarxes socials, Twitter,
Linkedin, i d’altres que resultin adients als efectes de la promoció del
Parc.
• Acompanyament i assessorament al president, vicepresident o director
del Consorci en les accions de promoció del Parc: participació en
reunions, preparació de documents específics, visites de delegacions.
• Estratègia de promoció de la participació ciutadana en la redacció del
nou planejament urbanístic i tractament de les aportacions.
A tal efecte, es duran a terme cinc línies d’actuació:
1. Presència a les xarxes socials
a. Actualització del web
b. Redacció de com a mínim una notícia setmanal en tres llengües
(català, castellà i anglès)
c. Activitat a les xarxes socials, com a mínim a Twitter i Linkedin
2. Suport al president, vicepresident o director del Consorci:
a. Relacions institucionals: Manteniment i actualització de les
relacions institucionals: universitats, xarxes de parcs i
associacions i organismes de promoció municipals (Associació
B30) i globals (Acció), Sincrotró Alba.
b. Suport general: redacció de documents, rebre i atendre visites o
efectuar-les en nom del director, efectuar les visites guiades al
Sincrotró
3. Comunicació: redactar i composar documents de promoció, com ara
tríptics, cartelleria, anuncis, i de comunicació: notes de premsa,
reportatges.
4. Seguiment de projectes: Fer el seguiment dels projectes actualment en
marxa: redacció i tramitació del nou planejament; projectes
internacionals amb Malàisia, Corea, Xina, desenvolupament del
projecte amb el sector dels Centres de Processament de Dades;
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promoció de la residència d’estudiants i investigadors. Actuació
proactiva per fer emergir nous projectes d’interès
5. Integració territorial. El Parc és un aposta estratègica de la Generalitat
per enfortir la vocació industrial de Catalunya. A nivell local, el Parc és
una peça important per transformar la recerca bàsica en riquesa
econòmica. Es tracta de donar a conèixer aquestes realitats
estratègiques del Parc i d’integrar-lo en les dinàmiques territorials,
alhora que s’enforteix la seva relació amb la ciutat que l’acull.

3.

METODOLOGIA DE TREBALL

Els serveis s’hauran d’executar sempre de manera personalitzada, ajustantse als requeriments tècnics i circumstàncies específiques que concorrin en
cada cas, sota la supervisió del Responsable econòmic-financer i del Director
del CONSORCI.
Les actuacions a realitzar hauran de ser estudiades, analitzades i
programades per l’adjudicatari, en coordinació i amb el vistiplau del personal
del CONSORCI.
El treball s’haurà d’executar presencialment a les dependències del
CONSORCI, amb una dedicació mínima setmanal, que s’indica en el punt
següent.
El contractista haurà de designar una persona responsable de l’execució del
Contracte, amb la dedicació que s’indica en el punt següent, que haurà de
reunir els següents requisits:
• Formació universitària superior
• Domini oral i escrit del català, castellà i anglès.
• Coneixements i experiència acreditable en desenvolupament de
projectes comunicatius en l’àmbit de l’administació pública.
• Coneixements científics acreditables pel seguiment de l’actualitat
científica i tecnològica, la interactuació amb determinats interlocutors
(universitats, centres de recerca) i per fer les visites al Sincrotró.
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4.

DEDICACIÓ

La dedicació del responsable del contracte haurà de ser de vint-i-cinc hores
setmanals, de les quals un 25% haurà de ser presencial en les dependències
del CONSORCI en horari de matí, entre les 9 i les 15 hores.

Cerdanyola del Vallès, setembre de 2018.
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