Barcelona, 17 d’octubre de 2014

REUNITS
La l’Il·lma. Sra. Mercè Cardona Junyent, com a presidenta del Consell Comarcal
del Bages (d’ara endavant Consell Comarcal), actuant en nom i representació de la
Corporació, en virtut de les competències que li atribueix la Llei d’organització
comarcal de Catalunya, assistida en aquest acte per la Sra. Maria Llum Bruno
García, secretària d’aquest Consell Comarcal.
El senyor Àlex Pèlach i Pàniker, director gerent del Consorci Administració Oberta
de Catalunya (en endavant, Consorci AOC), que actua per autorització de signatura
de la Presidenta del Consorci Administració Oberta de Catalunya, de data 10
d’octubre de 2014.

MANIFESTEN

El projecte d’Implantació d’un sistema de gestió de Cementiris Municipals neix de
l’exposició per part d’un conjunt d’ajuntaments de la comarca de la necessitat
d’informatitzar la gestió dels cementiris a través d’un sistema que complís un seguit
de requeriments d’ús i tecnològics que donés resposta a totes les necessitats i,
alhora, no suposés un cost excessiu.
El Consell Comarcal va presentar a la convocatòria de subvencions de l’any 2006
del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya el projecte CBGESCEM
(Sistema de Gestió de Cementiris Municipals), amb l’objectiu que els ajuntaments
que hi volguessin participar poguessin disposar d’un sistema informàtic avançat de
gestió dels seus cementiris, amb la característica d’ésser un programa informàtic
comú. El Consorci AOC va resoldre la convocatòria de subvencions i aprovà la
concessió d’una subvenció al Consell Comarcal del Bages per a l’execució del
projecte CBGESCEM.
D’acord amb l’establert en les Bases reguladores de la convocatòria de
subvencions “la propietat intel·lectual dels productes resultants dels projectes
subvencionats (incloent-hi el codi font) estarà en règim de copropietat entre l’ens
beneficiari i el Consorci AOC,sens perjudici que qualsevol de les dues parts pugui
fer-los evolucionar o cedir-los a altres administracions quan ho consideri oportú. En
la contractació del desenvolupament dels projectes subvencionats caldrà incloure
clàusules que garanteixin aquest règim de copropietat dels productes resultants.

Si escau, se signarà un conveni entre l’ens beneficiari i el Consorci AOC que
definirà els drets i obligacions respecte als actius creats i als corresponents drets
de propietat intel·lectual i industrial.”
Fruit d’aquest projecte el Consell Comarcal va desenvolupar el programa GESCEM
i en va gestionar la seva implementació d’acord amb els objectius definits en el
Conveni d’adhesió que 27 municipis de la comarca del Bages van signar per al
projecte d’implantació d’un sistema de gestió de cementiris municipals i
posteriorment es va aprovar el conveni que regulava la cooperació comarcal en el
manteniment, formació i suport del programa.
Que el Consorci AOC és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat
jurídica pròpia, creat per Acord de Govern de 4 de desembre de 2001, format per la
Generalitat de Catalunya i el Consorci local per al desenvolupament de les xarxes
de telecomunicacions i de les noves tecnologies, Localret, que té per objecte amb
caràcter general, d’acord amb l’article 4 dels seus estatuts, la implantació dels
sistemes electrònics necessaris per prestar els serveis que les administracions
públiques consorciades determinin. La llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya disposa que el Consorci AOC és
l’instrument a través del qual l’Administració de la Generalitat i els ens locals
cooperen i col·laboren entre d’altres en la definició i l'execució de les estratègies
comunes que s'han de desenvolupar en la creació i la prestació de serveis comuns
d'administració electrònica per a les entitats que integren el sector públic de
Catalunya.
D’acord amb els principis que informen l’activitat administrativa disposats en l’article
31 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), que es concreten en l’eficàcia
i l’eficiència així com en la racionalitat administrativa i la col·laboració
administrativa, entre altres.
D’acord amb el que disposen els articles 108 a 112 de LRJPAPC, pel que fa als
convenis de col·laboració entre administracions públiques, així com l’article 6 i
següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; títol
XIII i article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; els articles 303 i següents
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals i altra normativa concordant.

Amb la finalitat d’instrumentalitzar aquesta col·laboració, ambdues parts convenen
les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del Conveni
El present conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre el
Consell Comarcal del Bages i el Consorci AOC per a l’extensió a Catalunya de
l’aplicatiu GESCEM i formalitzar la cessió de dit aplicatiu al Consorci AOC.
Segona.- Obligacions del Consell Comarcal
El Consell Comarcal procedirà a la prestació del següents serveis a cada un
dels municipis que li derivi el Consorci AOC, prèvia aprovació de la relació
convencional entre ambdues parts:

1) Servei de manteniment: Que es concreta en la incorporació
d’actualitzacions necessàries per al correcte funcionament del programa
i la garantia del compliment dels seus objectius. Bàsicament són millores
recollides per part dels usuaris o canvis a les lleis o ordenances que
regulen el servei. No inclou les modificacions o millores que siguin
considerades substancials i que seran plantejades a nivell de tots els
ens que hagin signat el conveni.
2) Servei de suport: Aquest servei es realitzarà de forma telemàtica amb
temps de resposta d’un màxim de 24 hores. Aquest servei inclou una
sessió de formació anual que es realitzarà a la seu del Consell Comarcal
del Bages. Les peticions o incidències es canalitzaran a través de
l’adreça electrònica suport@gescem.cat i també a través de
mecanismes facilitats a la pròpia web.
3) Incorporació de noves versions procedents del desenvolupament de
l’aplicatiu.
La prestació del serveis enumerats amb anterioritat garanteix els següents
aspectes:
- Accés al programa GESCEM a través de la web
https://www.gescem.cat que ha de permetre gestionar de forma
eficient el cementiri municipal.
- El correcte funcionament del sistema sobre entorn web.
- Disponibilitat 24 x 365.

- La seguretat de la informació (còpies, encriptació i confidencialitat)
- Recuperar les dades sobre suport informàtic i la destrucció de les
existents en cas de manifestar per escrit la renúncia a l’ús del servei.
El Consell Comarcal anualment facilitarà al Consorci AOC una memòria sobre
els municipis que hagin aprovat la relació convencional per a l’ús de l’aplicatiu
GESCEM.
Segona.- Obligacions del Consorci AOC
El Consorci AOC assumirà la tasca de difusió de l’aplicatiu GESCEM entre els
municipis de Catalunya, sense assumir cap responsabilitat sobre la gestió del
servei que realitzarà el Consell Comarcal del Bages.
Tercera: Cessió de l’aplicació informàtica
El Consell Comarcal cedeix al Consorci AOC en l’estat actual de
desenvolupament, en règim de copropietat el codi font, esquemes de base de
dades, configuracions, manuals i la resta d’elements necessaris per a mantenir,
explotar i fer evolucionar l’aplicació informàtica GESCEM.
La cessió s’efectua gratuïtament, amb caràcter indefinit i lliurement transferible
pel Consorci a altres administracions públiques.
El Consell Comarcal no es fa responsable del mal ús de l’aplicació per part del
cessionari, ni assumeix cap obligació d’assistència técnica o manteniment
d’aquesta, ni de compensació alguna en cas d’errors a l’aplicació.
Quarta.- Renúncia
En cas que durant el període de vigència qualsevol de les parts vulgui
renunciar als objectius d’aquest conveni podrà fer-ho mitjançant un escrit
adreçat a l’altra part qui en el termini màxim de tres mesos adoptarà l’acord
pertinent per tal de deixar sense efecte el conveni.
Cinquena.- Vigència
La vigència d’aquest conveni és d’un any, entenent-se prorrogat de manera
automàtica per períodes successius d’un any tret que qualsevol de les parts el
denunciï amb una antelació mínima de dos mesos a la data de venciment del
mateix.

Sisena.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot
donar lloc a la seva resolució. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o
controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es consideri
lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de l’altra. La
desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de
recurs contenciós administratiu.
Setena.- Modificacions
Qualsevol modificació que alteri les estipulacions d’aquest conveni haurà de
formalitzar-se per la seva validesa, per mutu acord de totes les parts,
mitjançant la corresponent clàusula addicional.
Vuitena.- Causes de resolució
Són causes de resolució del conveni:
a)
b)
c)
d)

La renuncia expressa per part de qualsevol de les parts.
El mutu acord de les parts.
L’incompliment de les seves clàusules per qualsevol de les parts.
Per qualsevol de les causes previstes legalment.

Novena.- Naturalesa i resolució de discrepàncies
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin
sorgir en la seva aplicació seran resoltes per acord de les parts i, quan la
situació ho faci necessari, les parts poden acollir-se als tribunals de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
I per deixar-ne constància, en prova de conformitat, les parts signen aquest
document, que s’estén per duplicat i a un sol efecte, a la data i llocs
assenyalats a l’encapçalament.

Sr. Àlex Pèlach i Pàniker
Il·lma. Sra. Mercè Cardona Junyent
Director gerent del Consorci
Presidenta del Consell Comarcal del Bages
Administració Oberta de Catalunya

