
         
 
 
 
 
 
ACORD DE CESSIÓ DE L’APLICACIÓ HESTIA DEL CONSELL 
COMARCAL DEL TARRAGONÈS AL CONSORCI ADMINISTRACIÓ 
OBERTA DE CATALUNYA 
 
 
A Barcelona, 29 de novembre de 2013 

 
 

 
REUNITS 

 
D’una part, el Sr. Àlex Pèlach Pàniker, director gerent del Consorci 
Administració Oberta de Catalunya (en endavant Consorci AOC), que actua en 
virtut de l’acord de la Comissió Executiva de data 13 de novembre de 2013, en 
nom i representació del Consorci AOC 
 
I de l’altra part, Il·lm. Sr. Frederic Adan i Domènech, com a president del 
Consell Comarcal del Tarragonès actuant en nom i representació de la 
Corporació, en virtut de les competències que li atribueix la Llei d’organització 
comarcal de Catalunya. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per a aquest acte i 
 
 

MANIFESTEN 
 
El Consell Comarcal del Tarragonès ha desenvolupat i posat en funcionament 
una solució informàtica denominada HESTIA per a la gestió dels serveis socials. 
Aquest desenvolupament, que es va efectuar inicialment partint d’una 
subvenció del Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant 
Consorci AOC), s’ha anat evolucionant fins a l’actualitat i ha permès disposar 
d’una eina prou complerta i flexible com per adaptar-se a les necessitats de 
qualsevol administració pública que exerceixi competències en matèria de 
serveis socials.  
 
El Consorci AOC, és el mitjà on les administracions catalanes cooperen i 
col·laboren ordinàriament i voluntàriament en, enter altres, la reutilització de  
les aplicacions i els serveis d’administració electrònica que es desenvolupin, tal i 
com preveu l’article 7 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans 
electrònics al sector públic de Catalunya.  



         
 
 
 
 
D’acord amb l’establert en els articles 45.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i 16 del Reial Decret 4/2010,  
de 8 de gener pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat, les 
administracions públiques titulars de drets de propietat intel·lectual sobre 
aplicacions informàtiques les poden posar a disposició d’altres administracions 
públiques sense contraprestació i sense conveni.  
 
És voluntat del Consell Comarcal del Tarragonès cedir al Consorci AOC 
l’aplicació HESTIA.  
 
 
Per tot l’exposa’t s’acorda: 
 
Primer.- El Consell Comarcal cedeix amb les condicions que s’indiquen a aquest 
acord i en l’estat actual de desenvolupament, la propietat del codi font, 
esquemes base de dades, configuracions, manuals i la resta d’elements 
necessaris per a mantenir, explotar i fer evolucionar l’aplicació informàtica 
HESTIA. 
 
En quan a tots els ens locals de la demarcació de Barcelona, la cessió de la 
propietat a favor del Consorci AOC no serà eficaç fins l’1 de gener de 2015, ja 
que, fins a aquesta data, el Consell Comarcal acordarà les condicions d’ús a la 
demarcació de Barcelona amb la Diputació de Barcelona mitjançant un conveni. 
 
Pel que fa a la resta d’ens, la cessió serà eficaç a partir de la data d’adopció 
d’aquest acord en tant que és l’acceptació d’una proposta i condicions 
prèviament assumida pel Consorci AOC.  
 
Segon.- La cessió definida en el paràgraf primer del punt anterior s’efectua 
gratuïtament, amb caràcter indefinit i lliurement transferible pel Consorci a 
altres administracions públiques, sempre que aquesta cessió total o parcial a 
tercers s’efectuï gratuïtament. Conseqüència de la cessió gratuïta efectuada pel 
Consell, el Consorci AOC es compromet i obliga a garantir al Consell l’ús 
gratuït del programari HESTIA, tant en el vessant reparatiu com evolutiu, 
obligació que serà garantida en cas de transmissió del programari a tercers. 
 
Tercer.- El Consorci AOC es subroga en tots els drets i deures resultants dels 
Convenis que el Consell Comarcal té signats amb ens locals al·lilens a la 
demarcació de Barcelona, convenis que els faculta per a la utilització del 



         
 
 
programari HESTIA. Aquesta subrogació del Consorci tindrà efectes a partir de 
la data d’eficàcia de la cessió, prevista al punt primer. 
 
Les prestacions econòmiques que com a conseqüència dels Convenis amb els 
ens locals identificats es deguin en l’actualitat, o hagin de fer-se efectives al 
Consell Comarcal fins el 31 de desembre de 2013, hauran de ser abonades a 
aquest. 
 
Cas que com a conseqüència de la cessió objecte d’aquest Conveni algun ens 
local volgués donar per finalitzat amb caràcter anticipat el conveni actualment 
vigent amb el Consell Comarcal,  el Consorci AOC es compromet a l’acceptació 
d’aquesta finalització anticipada sense cap penalitat ni responsabilitat del 
Consell o de l’ens local denunciant del Conveni.      
 
Quart.- El Consell Comarcal no es fa responsable ni davant del Consorci AOC 
ni davant dels ens locals indicats al punt tercer del mal ús de l’aplicació per part 
del cessionari, ni assumeix cap obligació d’assistència tècnica o manteniment 
d’aquesta, ni de compensació alguna en cas d’errors a l’aplicació.   
 
Cinquè.- Per a l’execució de les prestacions derivades d’aquest acord, el 
Consorci AOC passa a ser l’encarregat del tractament, per la qual cosa els ens 
locals titulars i responsables dels corresponents fitxers posaran a la seva 
disposició les dades de caràcter personal necessàries per dur a terme les 
actuacions a assumir com a conseqüència del present acord. 
 
També ho faran els ens locals de la província de Barcelona en data 1 de gener 
2015. El Consorci AOC i el seu personal que tracti les dades del fitxer esmentat, 
se sotmeten a la normativa de protecció de dades, en especial la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu 
Reglament que la desplega, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre. 
 
I, en prova de conformitat , les parts signen aquest acord en el lloc i la data que 
consten en l’encapçalament. 
 
El director gerent del Consorci AOC  El president del Consell 

Comarcal del Tarragonès 
 
 
 
 
Àlex Pèlach Pàniker    Frederic Adan Domènech 
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