Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior

Memòria justificativa per a la contractació dels serveis de traducció per a
diverses unitats del Departament d’Interior.
1. Objecte del contracte
L'objecte d’aquesta contractació administrativa és el servei de traducció de textos, per al
Gabinet de Seguretat de la Direcció General d’Administració de Seguretat i per al
Gabinet Tècnic de la Secretaria General, ambdós del Departament d’Interior.
Aquesta contractació es fa amb els lots següents:
 Lot 1: Traducció textos del blog Notes de Seguretat, de la pàgina web del
Departament d’Interior i programes, díptics, fulletons i similars del català a l’anglès.


Lot 2: Traducció textos del blog Notes de Seguretat i programes, díptics, fulletons i
similars del català al francès; traducció textos per a la pàgina web del Departament
d’Interior, programes, díptics, fulletons i similars del català al francès, i traducció
textos per a la pàgina web del Departament d’Interior del català a l’aranès.

A efectes de gestió del contracte es divideix cada lot en 2 sublots:
- El sublot 1 de cada lot el gestiona el Gabinet de Seguretat de la Direcció General
d’Administració de Seguretat.
- El sublot 2 de cada lot el gestiona el Gabinet Tècnic de la Secretaria General.
Un mateix licitador pot presentar oferta a un o els dos lots i resultar adjudicatari d’un o
dels dos lots.
2. Justificació de la necessitat
D’acord amb el Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament
d'Interior, el Gabinet de Seguretat de la Direcció General d’Administració de Seguretat
assumeix, entre d’altres, les funcions de (art. 57): “a) La realització i coordinació
d'informes, anàlisis i diagnòstics sobre seguretat i policia. b) La preparació i coordinació
de programes, plans i projectes en matèria de seguretat i policia i la promoció de noves
línies de recerca de la Direcció General. [...]”
Per aquest motiu, fa més de 2 anys es va començar la publicació del blog Notes de
Seguretat que és un espai en què el Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya comparteix el seu coneixement expert en matèria de seguretat amb els
professionals de la seguretat i amb la ciutadania en general. Sota el lideratge del
Gabinet de Seguretat, també contribueixen als continguts del blog la Direcció General
de la Policia i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El blog complementa, des del
punt de vista de la reflexió qualitativa, la forta presència dels serveis d’Interior a les
xarxes socials.
Amb la publicació d’aquest blog, es difon la pròpia expertesa professional i s’expliquen
les característiques de les polítiques de seguretat de les administracions públiques
catalanes.
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El Servei de Difusió del Gabinet Tècnic de la Secretaria General del Departament
d’Interior, té entre les seves funcions (art. 31): “a) Supervisar, coordinar i impulsar la
creació, l’explotació i la gestió dels webs del Departament, de les xarxes socials, dels
entorns d’interrelació virtual amb la ciutadania, dels suports audiovisuals, de la intranet,
de les plataformes de col·laboració, de bases de dades en entorn multimèdia i de les
bases de dades d'informació corporativa destinades a l'atenció ciutadana. [...] e)
Coordinar l'edició i la distribució de les publicacions del Departament i impulsar la
publicació en línia de literatura tècnica en els àmbits de competència del Departament.”
Aquestes competències, tenint en compte la globalització mundial, fan necessari l’ús de
llengües comuns que permetin arribar al major nombre de persones possible, i és per
aquest motiu que els continguts del blog, de la pàgina web del Departament i altres
materials estiguin traduïts al castellà, a l’anglès, al francès i a l’aranès.
D’acord amb l’art. 116.4.f) de la LCSP, no és possible la prestació directa d’aquests
serveis de traducció amb mitjans propis, perquè no es disposa de mitjans professionals
amb la qualificació necessària per fer aquestes traduccions a l’anglès, al francès i a
l’aranès.
Es un servei recurrent, ja que les traduccions a l’anglès i al francès es fan des de l’inici
del blog, fa més de 2 anys, i les traduccions de la pàgina web, tot i no tenir la mateixa
continuïtat sí que en calen de forma continua també.
3. Procediment de licitació
Per la naturalesa del contracte objecte de licitació, es considera adient tramitar la
licitació mitjançant el procediment obert.
4. Classificació i criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i
financera.
No existeix cap circumstància que faci recomanable fixar uns criteris de solvència
superiors als mínims fixats a la llei de la forma com estan concretats als plecs tipus de
clàusules administratives del Departament d’Interior.
5. Criteris de valoració
Els criteris de valoració consistiran en:
-

Prova de traducció (20% de la valoració total), a fi d’avaluar la qualitat tècnica del
servei ofert per cadascuna de les empreses que licitin en aquest contracte.
La realització d’aquesta prova és de gran importància, ja que permet valorar en
fase de licitació, els coneixements i capacitats dels professionals que presenten
oferta en aquesta licitació.
Aquesta qualificació té una importància cabdal ja que l’impacte que un error
lingüístic i de traducció té en una pàgina oficial com és el blog Notes de
Seguretat i el web del Departament d’Interior, fa necessari establir un llindar
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mínim que, si no es supera, no permet seguir valorant l’oferta i per tant no es pot
fer la valoració següent, consistent en l’oferta econòmica.
La prova de traducció consistirà, pel lot 1, en una traducció del català a l’anglès, i
pel lot 2, en una traducció del català al francès. La traducció a l’aranès no serà
objecte de valoració específica a través de prova de traducció, ja que es prioritza
valorar el nivell de correcció de les dues llengües en què es fa un major volum
de traduccions.
-

El preu (80% de la valoració total)
En les seves proposicions econòmiques, els/les licitadors/ores han de presentar
ofertes de preus unitaris, IVA exclòs, d’acord amb el quadre següent. Els preus
unitaris oferts no podran excedir els preus màxims que es detallen al següent
quadre i es presentaran a nivell de 3 decimals.
Grups d’idiomes:
A: català
B: anglès, francès
C: occità/aranès
Preus unitaris màxims (IVA exclòs)
Traducció del català a llengua grup B (A->B)

0,100 €/paraula

Traducció del català a llengua grup C (A->C)

0,113 €/paraula

6. Condicions especials d’execució
Per la naturalesa del contracte no es considera adient incorporar cap altra condició
especial d’execució a banda del que regula la clàusula del plec tipus de clàusules
administratives, relativa al compliment de la normativa sobre seguretat i salut laboral en
totes les fases del contracte.

7. Pressupost de la licitació i valor estimat del contracte
7.1 Determinació del pressupost.
Per fixar el valor econòmic del pressupost s’ha fet servir com a criteri les despeses totals
que aquestes traduccions han suposat durant els 2 darrers anys (2017 i 2018).
Idioma

Exp. 2017

Import
facturat 2017*

Exp. 2018

Import
facturat 2018*

Anglès

IT-2017-91 (IT01)
IT-2017-441 (IT10)

4.510,00
160,00

IT-2018-370 (IT01)
IT-2018-354 (IT10)
IT-2018-725 (IT10)

2.780,00
3.000,00
1.660,00

Total Anglès
Francès-Aranès
Total francès-aranès

4.670,00
IT-2017-151 (IT01)
IT-2017-152 (IT01)
IT-2017-440 (IT10)

316,80
4.090,82
165,50
4.573,12

7.440,00
IT-2018-319 (IT10)
IT-2018-730 (IT10)

2.420,64
2.601,91
5.022,55

*Imports sense IVA
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Com que fins ara, aquestes traduccions es feien a través de contractes menors i es
demanava un mínim de 3 pressupostos per cada un d’ells, considerem que els preus
s’ajusten a la realitat del mercat.
Pel que fa al blog, les quanties són molt estables ja que cada setmana es publiquen 2
notes noves amb un nombre de paraules similars i durant l’any es fa un màxim de 4
publicacions extra, consistent en entrevistes a persones especialistes en l’àmbit de la
seguretat.
En quant als continguts de la pàgina web, són quanties que venen determinades per les
necessitats concretes de cada any natural. Per exemple, durant l’any 2018 hi va haver
despesa de traducció només de l’anglès, però durant l’any 2017 no es van preparar
documents en aquestes llengües. Així mateix, les traduccions a l’aranès, tot i no ser
freqüents, sí que existeixen continguts que cal traduir a aquesta llengua.
L’increment que hem considerat en cada un dels lots ve determinat pel fet que es
preveu la possibilitat de fer traduccions a les llengües objecte del contracte d’altres tipus
de documents tipus programes, díptics, fulletons i similars. En aquests casos, no podem
establir de forma exhaustiva el nombre de paraules que poden tenir i per això fem
aquesta aproximació econòmica.
Cal tenir en compte, d’acord amb l’establert a les clàusules administratives del
contracte, que l’import de cada lot s’exhaurirà o no en funció dels serveis que es prestin
efectivament, sense garantir cap volum mínim de despesa.
El valor econòmic que, com a màxim, es destinarà per aquesta actuació, amb càrrec al
pressupost de 2019, per cada lot, és el següent:
Lot 1:
• Pressupost base de licitació: 5.900,00 € (cinc mil nou cents euros), IVA exclòs.
• Import IVA (21%): 1.239,00 € (mil dos cents trenta-nou euros).
• Preu base més l’IVA: 7.139,00 € (set mil cent trenta-nou euros).
Lot 2:
• Pressupost base de licitació: 5.900,00 € (cinc mil nou cents euros), IVA exclòs.
• Import IVA (21%): 1.239,00 € (mil dos cents trenta-nou euros).
• Preu base més l’IVA: 7.139,00 € (set mil cent trenta-nou euros).
Cal tenir en compte que per a l’any 2019 es preveu que l’adjudicació i inici del contracte
sigui el mes de juny, i per tant la despesa serà de juny a desembre (7 mesos). En canvi,
per als anys 2020 i 2021 s’ha comptat la despesa per a un any sencer (12 mesos).

7.2 Valor estimat del contracte
Import de licitació IVA exclòs
Import modificacions previstes (20%)
Import pròrroga 2020
Import modificacions previstes (20%)
Import pròrroga 2021

Lot 1
5.900
1.180
10.000
1.180
10.000

Lot 2
5.900
1.180
10.000
1.180
10.000

TOTAL
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Import modificacions previstes (20%)
TOTAL

1.180
29.440€

1.180
29.440€ 58.880€

8. Justificació sobre lots al contracte
En aquest contracte està previst fer 2 lots, tal i com s’estableix al plec de prescripcions
tècniques.
El motiu principal d’establir aquests lots és poder separar en lots, les dues llengües
principals a les quals cal traduir els textos objecte d’aquesta licitació, basant-nos en la
concurrència que hi ha hagut els darrers anys en els contractes menors que s’han anat
signant.
Establir un únic lot no faria possible que els/les professionals i les empreses que només
poden concórrer en la traducció de textos a l’anglès o al francès i a l’aranès, al ser
aquest el seu camp d’expertesa professional, fa necessari separar aquesta contractació
administrativa en 2 lots que permetin una major concurrència, i per tant, una major
objectivitat i un major nombre de licitacions a cada un dels lots.

Signat electrònicament per:

Maria Àngels Vila Muntal
- DNI 46571383V (AUT)

Signat digitalment per Maria Àngels
Vila Muntal - DNI 46571383V (AUT)
Data: 2019.05.15 09:26:39 +02'00'

M. Àngels Vila Muntal
Cap del Gabinet de Seguretat
Direcció General d’Administració de Seguretat

Enric Blanes Palacín
Cap del Servei de Difusió
Gabinet Tècnic
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