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CAPÍTOL I. PRESTACIÓ DEL/LA CONTRACTISTA 
 
Clàusula 1. Entitat organitzadora 
 
El Consell Comarcal del Vallès Oriental (d’ara endavant, Consell Comarcal) és l’entitat 
organitzadora del servei, i assumeix l’obligació d’exigir al/la contractista el compliment 
de les obligacions descrites en aquest Plec, en el Plec de prescripcions administratives 
i en la normativa aplicable. 
 
El servei s’ha de prestar d’acord amb aquest Plec i el Plec de prescripcions 
administratives. 
 
Clàusula 2. Objecte i objectiu del contracte 
 
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del Servei d’interpretació lingüística del 
Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
El Servei té com objectiu facilitar la comunicació entre el col·lectiu d’immigrants 
nouvinguts i els/les professionals dels serveis socials municipals, els serveis d’acollida 
a persones estrangeres nouvingudes i els serveis d’atenció a la dona, de la comarca 
del Vallès Oriental. En casos puntuals també es podrà oferir el Servei d’interpretació 
lingüística a altres serveis com, per exemple, escoles, hospitals i/o centres d’atenció 
primària, entre d’altres, sempre i quan així ho autoritzi el Consell Comarcal. 
 
Clàusula 3. Prestacions del servei 
 
1. Fer d’intèrpret en la comunicació entre el col·lectiu d’immigrants nouvinguts i els/les 

professionals dels serveis socials municipals, els serveis d'acollida a persones 
estrangeres nouvingudes i els serveis d’atenció a la dona, de la comarca del Vallès 
Oriental. En casos puntuals també es podrà oferir el Servei d’interpretació 
lingüística a altres serveis com, per exemple, escoles, hospitals i/o centres 
d’atenció primària, entre d’altres, sempre i quan així ho autoritzi el Consell 
Comarcal. 

 
Per l’acte d’interpretació s’entén la reproducció fidel, íntegre i imparcial del 
contingut de les declaracions orals i d’escoltes telefòniques d’un idioma a un altre. 

 
L’idioma habitual és l’àrab però alhora cal preveure demandes puntuals de 
diferents idiomes com: anglès, francès, alemany, búlgar, romanès, albanès, xinès, 
xinès mandarí, bengalí, hindú, urdú, panjabi, txi, àrab, bereber, darija, wòlof, 
algerià, tunecí, egipci, mandinga, fula, sarahule, bambara, kinyarwanda, diahanke, 
ga, suahil i serer, entre altres. 

 
2. Elaborar i presentar al Consell Comarcal tres memòries tècniques. La descripció 

d’aquesta prestació es troba a la clàusula 13 d’aquest Plec. 
 

3. Resoldre les incidències que puguin derivar-se de les actuacions dels/les 
professionals. 
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CAPÍTOL II. UBICACIÓ I HORARI DEL SERVEI 
 
Clàusula 4. Ubicació del servei 
 
El contracte comprèn la prestació del Servei d'interpretació lingüística als municipis de 
la comarca del Vallès Oriental. Excepcionalment però, la interpretació també es pot 
haver de realitzar fora de la comarca del Vallès Oriental i sempre dins de Catalunya. 
 
En el cas que la interpretació s’hagi de realitzar fora de la comarca del Vallès Oriental, 
i dins de l’àmbit territorial de Catalunya, el Consell Comarcal abonarà, a més a més del 
preu hora del servei, el desplaçament segons les tarifes del transport públic vigent. 
 
Les prestacions del Servei d’interpretació lingüística es realitzaran presencialment, en 
el lloc que es sol·liciti. De manera excepcional, i sota la prèvia autorització del Consell 
Comarcal, aquest servei es podrà realitzar telefònicament. 
 
Clàusula 5. Horari del servei 
 
L’horari es concretarà en funció de les demandes, si no hi ha demandes concertades 
no es prestarà el servei. 
 
Les hores anuals de servei poden variar en funció de la demanda i en funció del 
preu/hora del servei. 
 
La durada de les sessions d’interpretació és d’una hora i aquesta es pot allargar per 
franges de 15 minuts. 

 
 
CAPÍTOL III. GESTIÓ DEL SERVEI 
 
Clàusula 6. Gestió del servei 
 
1. El/La contractista respon de la qualitat del servei prestat i de les faltes que puguin 

produir-se. 
 
2. El/La contractista només està exempt/a de responsabilitat quan els vicis són 

conseqüència directa d’una ordre del Consell Comarcal o de les condicions que 
aquest ha imposat. 
 

3. El/La contractista ha de prestar el servei amb la continuïtat convinguda i ha de 
garantir als serveis sol·licitants el dret a utilitzar-lo en les condicions establertes. 

 
4. Durant la prestació del servei el/la contractista ha de tenir cura del bon ordre del 

mateix. 
 

Clàusula 7. Organització del servei 
 
1. El Consell Comarcal serà qui informarà als serveis demandants sobre el Servei 

d'interpretació lingüística, el dret d'accés i el procediment per fer-ho. 
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2. El Consell Comarcal serà qui farà arribar les demandes, i no els serveis sol·licitants. 
 

3. El Consell Comarcal farà arribar les demandes dels serveis amb una antelació de 7 
dies naturals abans de la realització del servei, mitjançant correu electrònic a 
l’adreça que designi l’adjudicatari/a. En la demanda es concretarà l’idioma a 
interpretar, el dia, hora i lloc de realització del servei així com si es preveu alguna 
especificitat com ara cobrir el servei d’interpretació amb una persona intèrpret del 
mateix sexe que la persona interpretada. 
 
Quan la demanda respongui a criteris tècnics d’urgència social, el Consell Comarcal 
podrà comunicar aquesta demanda amb un temps mínim de 24 hores, de dilluns a 
divendres. 
 
S’entén com a situació d’urgència social la situació de risc social que posa en perill 
la cobertura de les necessitats més bàsiques per a la vida, com l’alimentació, 
l’allotjament i la integritat de les persones. 
 

4. El/La contractista ha de comunicar al Consell Comarcal, i als serveis sol·licitants 
que constin en les sol·licituds, les dades de la persona intèrpret a qui encarrega la 
prestació del servei i confirmarà la seva assistència com a màxim dos dies hàbils 
abans de la data de la prestació del servei. 
 
Aquesta comunicació l’ha de fer a l’adreça de correu electrònic 
serveidetraduccio@vallesoriental.cat i a l’adreça dels serveis sol·licitants 
corresponents. 
 

5. El/La contractista ha de prestar el servei en el dia, hora i lloc que el Consell 
Comarcal li comuniqui. 

 
6. El/La contractista ha de justificar els serveis realitzats en el moment de presentar la 

factura a través d’un document on s’especifiqui: 
a) Lloc de realització del servei. 
b) Data de realització del servei. 
c) Hora d’inici i hora de finalització del servei realitzat. 
d) Idioma del servei realitzat. 
e) Identificació del personal intèrpret que ha realitzat el servei. 
f) Nom, signatura i segell del personal tècnic dels serveis sol·licitants. 

 
7. El Consell Comarcal únicament abonarà al/la contractista les sessions efectivament 

realitzades i aquells serveis que s'hagin cobert però que no s'hagin pogut realitzar 
per causes imputables als serveis sol·licitants i/o a la persona a interpretar. 
 

8. El Consell Comarcal podrà anul·lar el servei sol·licitat amb una antelació mínima de 
48 hores sense cost pel Consell Comarcal. 

 
Clàusula 8. Sistema de gestió informatitzada 
 
Actualment, el Consell Comarcal no obliga a utilitzar: 

- Un sistema específic de gestió informatitzada per a gestionar el Servei 
d’interpretació lingüística. 

mailto:serveidetraduccio@vallesoriental.cat
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- Un sistema específic de registre de dades i actuacions realitzades en el 
Servei d’interpretació lingüística. 

 
No obstant això, amb l’objectiu de facilitar la gestió del servei i el registre de dades i 
actuacions realitzades, els requeriments d’informació es podran gestionar mitjançant 
sistemes de gestió informatitzada creats ad hoc i aprovats pel Consell Comarcal, 
restant obligat el/la contractista a adaptar, si és necessari, la prestació del servei 
objecte d’aquest contracte als requeriments tècnics que el Consell Comarcal estableixi. 
 
Clàusula 9. Finalització del contracte i traspàs 
 
Quan finalitzi la vigència del present contracte, en cas de no continuar prestant el 
servei, el/la contractista i la nova empresa adjudicatària realitzaran un traspàs 
d’informació, de funcionament i d’organització del Servei d’interpretació lingüística en 
el termini de vuit dies naturals previstes a l’inici de la nova prestació. 

 
 

CAPÍTOL IV . PERSONAL 
 
Clàusula 10. Perfil professional 
 
El/La contractista haurà de garantir la idoneïtat del personal professional per realitzar 
les funcions d’interpretació pròpies d’aquest contracte. Per això, haurà de destinar al 
servei persones que tinguin el nivell de coneixement adient de les dues llengües a 
interpretar que asseguri poder efectuar les interpretacions. 

 
S’entén per nivell de coneixement adient: 

 
- Disposar de la titulació que així ho acrediti, o bé, 
- Estar en possessió de la nacionalitat d’un estat que tingui l’idioma com a 

propi, o bé, 
- Que la llengua oficial del país d’origen sigui la que s’interpretarà. 

 
Caldrà prioritzar cobrir el servei per professionals intèrprets que disposin de la titulació 
que així ho acrediti. 
 
En el cas de cobrir el servei per persones que no disposin de titulació acreditada, 
caldrà que l’empresa s’encarregui prèviament de formar, informar i contextualitzar al 
personal en relació a les tasques d’interpretació i els serveis amb els que es relacioni. 
 
El Consell Comarcal podrà exigir en qualsevol moment durant la prestació del Servei la 
documentació que acrediti aquest coneixement adient. 
 
Clàusula 11. Deure de confidencialitat 
 
La tipologia de les dades de les sessions d’interpretació es corresponen a continguts 
que requereixen nivells alts de seguretat. 
 
Els/Les professionals que gestionen els serveis i que duen a terme les sessions 
d’interpretació han de garantir en tot moment la confidencialitat i el correcte ús de les 
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mesures de protecció i seguretat de les dades.  Per això, hauran de guardar secret i 
reserva de les dades i contingut de la informació interpretada durant les sessions 
d'interpretació. 
 
Igualment, en el cas d’extinció contractual, la persona adjudicatària està obligada a 
tornar al Consell Comarcal les dades de caràcter personal, i també qualsevol suport o 
document en què consti alguna dada objecte del tractament i a mantenir la mateixa 
reserva tot i deixar d’estar vinculada al Consell Comarcal. 
 
 
CAPÍTOL V.  TASQUES DE COORDINACIÓ I AVALUACIÓ DEL SERVEI 
 
Clàusula 12. Tasques de coordinació del servei 
 
El Consell Comarcal coordinarà el servei i en farà el seguiment a través de reunions, 
que es duran a terme amb la periodicitat que el Consell Comarcal estableixi. Així 
mateix, s’establirà un canal de comunicació continu. 
 
Clàusula 13. Avaluació del servei 
 
A part de les reunions que es duran a terme, el/la contractista haurà d’elaborar i 
presentar al Consell Comarcal: 
 

a) Tres memòries tècniques anuals corresponents als períodes següents: 
 

 
Activitats que comprèn Data límit de presentació 

1a memòria 
Des de l’inici de la prestació del 
servei fins a 31 de desembre 2018. 

15 de gener 2019 

2a memòria 
Des de l’1 de gener de 2019 fins a 
31 de desembre 2019 

15 de gener 2020 

3a memòria 
Des de l’1 de gener de 2020 fins a 
31 de desembre 2020 

15 de gener 2021 

 
 

Aquestes memòries han de complir amb el contingut mínim següent: 
 

- Nombre de sessions realitzades 
- Serveis sol·licitants 
- Lloc on es duu a terme el servei 
- Edat i sexe de la/les persona/es interpretada/es 
- Nacionalitat de la/les persona/es interpretada/es 
- Temps que porta residint a l’Estat Espanyol la/les persona/es interpretada/es 
- Idioma d’interpretació 
- Coneixement adient del personal intèrpret que hagi dut a terme les 

interpretacions (personal amb titulació acreditada i personal sense titulació 
acreditada) 
 
Per altra banda, el Consell Comarcal podrà exigir que constin en les 
esmentades memòries del Servei altres dades d’interès. 
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Totes aquestes memòries han de complir amb els següents requeriments: 
 

I. Escrit: escrites en català normalitzat correctament tant a nivell ortogràfic com 
lingüístic. 
 

II. Contingut: incorporar la perspectiva de gènere evitant elements de 
discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge. 
 

III. Lliurament: cal fer arribar l’original signat electrònicament a través del registre 
del Consell Comarcal i una còpia per correu electrònic protegida a l’adreça 
psi@vallesoriental.cat en el format que així determini el Consell Comarcal. 

 

mailto:psi@vallesoriental.cat
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