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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA EN RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ DEL PARC DE L’ALBA
1. LEGISLACIÓ APLICABLE:
•

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament europeu i del
Consell 2014/23/EU i 2014/24/UE.

•

Els Estatuts i el Reglament orgànic i funcional del Consorci.

2. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR
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, la xarxa de parcs tecnològics amb especial atenció a la
seva relació i vinculació amb la Universitat Autònoma de Barcelona i organismes
vinculats, i 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.
El Consorci no disposa de personal qualificat per dur a terme aquest servei, ni és
procedent incrementar la plantilla del personal a tal efecte.
3. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la prestació d’un servei de promoció i comunicació, amb el
següent contingut:
•

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 efectuarles 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; 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.
La durada del contracte es preveu per a dos anys, amb una possible pròrroga d’un any,
amb un pressupost de licitació de 60.000€ i un valor estimat del contracte de 90.000€.
4. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ
D’acord amb l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, aquest és un contracte de serveis.
Atenent a la tipologia, import i durada del contracte, i al fet que es compleixen les
condicions establertes a l’article 159.1 de la Llei 9/2017, la tramitació de la contractació
és el procediment obert simplificat.
Dels criteris de valoració de les ofertes, fins a un màxim de 40 punts corresponen a
criteris sotmesos a judici de valor i, fins a un màxim de 60 punts, els criteris objectius
que coincideixen amb l’oferta econòmica. En el Plec de clàusules administratives es
detalla la solvència econòmica i financera requerida als licitadors, i els criteris per a
valorar les ofertes. També es fixa els supòsits per considerar una oferta anormalment
baixa.

El plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que ha de
regir aquest contracte s’adeqüen a la legislació de contractes.
En l’exercici de les facultats delegades pel Consell General del Consorci per acord de 5
d’octubre de 2016, publicat al DOGC 7230, de 20 d’octubre, el Director pot aprovar i
convocar la licitació de la contractació del servei d’auditoria, i correspon al Consell
General del Consorci la competència per nomenar, mitjançant licitació, una empresa
auditoria, de conformitat amb el que disposa l’article 12 del Reglament Orgànic i
Funcional.
Cerdanyola del Vallès, setembre de 2018.

