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ANNEX I. Regles especials respecte personal de l’empresa contractista.
1.- A tots els efectes, la relació laboral del personal contractat per l’empresa adjudicatària per a
la realització del servei objecte del contracte serà únicament amb l’empresa. L’objecte dels
treballs a realitzar serà el determinat en el plec de clàusules tècniques.
2.- 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 del Consell Comarcal del
Berguedà del compliment d’aquells requisits. Sols té l’obligació de comunicar al Consell
Comarcal del Berguedà la referida selecció.
L’empresa contractista procurarà garantir l’estabilitat en l’equip de treball i, que les variacions en
la seva composició siguin puntuals i derivades de raons justificades, en ordre a no alterar el bon
funcionament del servei, informant en tot moment al Consell Comarcal del Berguedà.
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 pagament dels salaris, la
concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en 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 disciplinària, així com quants drets i
obligacions que deriven de la relació contractual entre empleat i ocupador.
4.- L’empresa contractista vetllarà especialment per a què els treballadors adscrits a l’execució
del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions desenvolupades
respecte a l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte.
5.- L’empresa contractista estarà obligada a executar el contracte en les seves dependències o
instal·lacions, llevat que, excepcionalment, sigui autoritzada a prestar els seus serveis en
dependències municipals. En aquest cas, el personal de l'empresa contractista ocuparà espais
de treball diferenciats dels que ocupin els empleats públics.
Correspon també a l’empresa contractista vetllar per compliment d’aquesta obligació.
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6.- L’empresa contractista haurà de designar almenys un coordinador tècnic o responsable
integrat en la seva pròpia plantilla que tindrà entre les seves obligacions les següents:


Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant el Consell Comarcal del
Berguedà , l’Escola i l’AMPA, canalitzant, d'una banda, la comunicació entre aquella i el
personal integrant de l’equip de treball adscrit al contracte i, d'una altra banda, de l Consell
Comarcal del Berguedà,., en tot el relatiu a les qüestions derivades de l’execució del
contracte.



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.



Supervisar el correcte desenvolupament per part del personal integrant de l’equip de
treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l’assistència d’aquest
persona al lloc de treball.



Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte, havent
de coordinar-se adequadament l'empresa contractista davant el Consell Comarcal del
Berguedà, l’Escola i l’AMPA, per no alterar el bon funcionament del servei.



Informar al Consell Comarcal del Berguedà sobre les variacions, ocasionals o
permanents, en la composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.

7.- El mitjans materials i informàtics per a l’execució del contracte seran aportats per l’empresa
contractista.
8.- El contractista, haurà d’aportar un estudi organitzatiu del servei, que inclogui la metodologia
del treball i, si escau, el manual de procediment per a la seva prestació. En aquest document es
descriuran les funcions del personal propi de l’empresa i la forma de realitzar-les.
9.- La persona designada pel Consell Comarcal del Berguedà com a responsable del contracte,
en nom del mateix supervisarà l’execució del contracte, adoptarà les decisions oportunes i dictarà
les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació
pactada. A ell li correspondrà la relació ordinària amb l’empresa contractista. En concret, li
correspondran les següents funcions:






Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries a l’objecte de solucionar
qualsevol incident en l’execució de l’objecte del contracte.
Establir les directrius oportunes, podent sol·licitar de l’adjudicatari en qualsevol moment
la informació que es necessiti per a l’execució del contracte i el compliment de les
obligacions del contractista.
Inspeccionar el procés a realitzar o la prestació del servei.
Rebre l’informe mensual del nombre d’hores destinades als destinataris del servei.
Rebre l’informe mensual del nombre d’hores realitzades pel personal de l’empresa
adjudicatària del servei.
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ANNEX II. Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball en
compliment del que preveu l’art. 130 de la LCSP
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ANNEX III. DECLARACIÓ NO INCURS EN CAP CAUSA DE PRHOBICIÓ
(per l’adjudicatari)
El Sr./Sra....................................., amb residència a ...........carrer.............núm...........i amb NIF
núm................., en nom propi / en representació de l’empresa .............., en qualitat de .........., i
segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol
.../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................,
núm..........,(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon
núm. ............... i fax núm.. .. .....................),
Declara sota la seva responsabilitat
Que tant el signant de la present declaració, com la companyia a la que representa, així com els
seus administradors i representants, tenen plena capacitat d’obrar i que no estan incursos en cap
causa de contractar de les que es detallen a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
I perquè així consti, firma la present declaració
A......................................., ............ de.......................................... de 2020
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ANNEX IV. Mesures de seguretat a implementar per la persona encarregada del
tractament
L'entitat adjudicatària haurà d'oferir les garanties suficients per aplicar les mesures tècniques i
organitzatives que assegurin que el tractament de les dades de caràcter personal de què és
responsable el Consell Comarcal del Berguedà és conforme als requisits de l'RGPD i garanteix
la protecció dels drets de les persones interessades.
• S'ha d'establir un sistema control d'accessos que permeti restringir l'accés a la informació
només a les persones que ho necessitin per al desenvolupament de les seves funcions.
• S'han d'establir mecanismes que impedeixin que persones no autoritzades puguin accedir a la
informació que contingui dades de caràcter personal.
• En cas de trasllat de suports o documentació en paper que continguin dades de caràcter
personal s'ha d'evitar l'accés a la informació que surti dels locals del Consell Comarcal del
Berguedà i en tot cas s'ha de garantir la traçabilitat.
• En el cas que les dades siguin accessibles a través de dispositius mòbils s'ha de garantir que
únicament tenen accés les persones autoritzades.
• S'ha de garantir el mateix nivell de seguretat que en local en el cas que l'accés a la informació
es produeixi a través de xarxes de comunicacions.
• En el cas que per al desenvolupament de l'activitat sigui necessària la creació de fitxers
temporals aquests han de complir totes les mesures de seguretat descrites anteriorment i s'han
d'eliminar una vegada que hagin deixat de ser necessaris.
• Cal desenvolupar un sistema de còpies de seguretat que garanteixi la reconstrucció de les
dades en l'estat en què es trobaven en el moment de produir-se la pèrdua o destrucció. Ha
d'acreditar l'existència d'un pla de contingències per garantir la disponibilitat, la integritat i la
resiliència.
• En el cas de tenir informació en suports i format paper s'ha d'emmagatzemar en llocs d'accés
restringit de manera que s'eviti l'accés per persones no autoritzades.
• S'han d'establir mètodes de xifrat i seudonimización en cas que sigui necessari.
• S'ha d'incloure sistemes d'auditoria i registre (els d'accés) en les aplicacions que tracten dades
de categories especials (article 9 RGPD).
Pel que fa a les mesures tècniques i organitzatives a portar a terme s'haurà de complir amb les
regulades en l'Esquema Nacional de Seguretat o, si no, la norma ISO / IEC 27001.
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