ANNEX 1
REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
1) Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, acreditant
els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l’equip de treball
adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de l’Administració
del compliment d’aquells requisits.
2) L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre a
no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a l’Administració.
3) En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte, l’empresa
contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, el poder de
direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el pagament dels
salaris, la concessió de permisos, llicències i vacacions, les substitucions dels treballadors
en els casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social,
inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les
obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat
disciplinaria, així com quants drets i obligacions es deriven de la relació contractual entre
empleat i ocupador.
4) L’empresa contractista vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l’execució
del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions
desempenyorades respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del
contracte.
5) L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves pròpies
dependències o instal·lacions, llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els
seus serveis en les dependències administratives. En aquest cas, el personal de l’empresa
contractista ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupin els empleats públics.
Correspon també a l’empresa contractista vetllar pel compliment d’aquesta obligació. En

Pàgina 1 de 2

Expedient: TRD/18 – Annex 1

l’expedient haurà de fer-se constar motivadament la necessitat que, per a l’execució del
contracte, els serveis es prestin en les dependències administratives.
6) L’empresa contractista haurà de designar, al menys, un coordinador tècnic o responsable
integrat en la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:
a) Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant l’Administració, canalitzant,
d’una banda, la comunicació entre aquella i el personal integrant del’equip de treball
adscrit al contracte i, d’una altra banda, de l’Administració, en tot el relatiu a les
qüestions derivades de l’execució del contracte.
b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i impartir a
aquests treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació
amb la prestació del servei contractat.
c) Supervisar el correcte compliment per part del personal integrant de l’equip de treball de
les funcions que té encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest personal al
lloc de treball.
d) Organitzar el règim de vacacions del personal adscrit a l’execució del contracte, havent
de coordinar-se adequadament l’empresa contractista com l’Administració contractant,
per no alterar el bon funcionament del servei.
e) Informar a l’Administració sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la
composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.
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