Condicions per a la sol·licitud i ús de TIC i entitats
Aquestes condicions regulen el servei TIC “Blogs per a entitats amb el subdomini terrassa.net”
que s’ofereix a les entitats.
Requisits que han de complir les entitats:
Estar registrades en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes
(RMEAC)
Tenir accés a un ordinador connectat a Internet.

Servei TIC “Blogs per entitats amb el subdomini terrassa.net”
Posem a la disposició de les entitats una eina generadora de blogs, que facilita la creació,
publicació i manteniment autònom del seu blog.
L'Ajuntament facilitarà:
− L’alta del blog amb l’adreça tipus nomdelaentitat.terrassa.net. En el cas que l’entitat ja
disposi d’un domini propi registrat el podrà mantenir sense cap inconvenient.
− Es garantirà i, per tant, es mantindrà activa aquesta adreça mentre l'entitat estigui
registrada en el RMEAC.
− Un nom d’usuari i una clau d accés, necessaris per a poder administrar el blog.
− Suport tècnic tant en la posada en funcionament com en el manteniment del blog.
− En la mesura del possible la realització de cursos de formació.
− L’Ajuntament podrà, prèvia notificació a l’entitat, eliminar qualsevol blog que hagi creat
mitjançant aquest servei, si en el període mínim d’un any no s’hi detecta activitat.
L'entitat es farà càrrec i es compromet:
− L'entitat es compromet a utilitzar aquest servei exclusivament per a les seves pròpies
necessitats i a no realitzar directament o indirectament una explotació comercial ni una
cessió a tercers.
− L'entitat és l’única responsable dels continguts publicats al blog i de les conseqüències
que aquests puguin produir. Els continguts que l’entitat publiqui no poden violar cap
regulació o llei aplicable a escala local, provincial, nacional o internacional.
− L’entitat haurà de facilitar una adreça de correu electrònic per tal que els responsables
municipals del servei puguin donar d’alta el blog. Aquesta adreça serà indispensable en
els casos de pèrdua o robatori de les claus d’accés.

− L'entitat haurà de mantenir, sota la seva exclusiva responsabilitat, el nom d’usuari i la
clau d accés en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys
o conseqüències de tot tipus que es derivin del trencament o revelació del secret.
− L’entitat es compromet a tenir actualitzat el blog, publicant de forma periòdica l’activitat
que porti a terme així com els diferents continguts relacionats amb la seva tasca.
− L’entitat haurà de signar el clausulat per a la protecció de dades de caràcter personal.
− L'entitat acceptarà aquests compromisos automàticament al demanar aquest servei.

