
Data decret: 27/09/2016

Decret: 8004330008-00-2016-002773

Expedient: 8004330008-2016-0009239

Òrgan competent: President

Delegació:

Referència: EBA/glf

Assumpte: Proposta de baixa de la prestació dels
serveis professionals de TINET i modificació
de l'ordenança fiscal corresponent per l'any
2017.

<Empresa>

<Adreça Postal>

<CP> <Població>

Us notifico que, en relació amb l'assumpte de referència i en la data que s'indica,

l'òrgan competent ha adoptat la següent resolució, transcrita literal:

Proposta de baixa de la prestació dels serveis professionals de TINET i modificació
de l'ordenança fiscal corresponent per l'any 2017.

Fets

L'any 2000 la Diputació de Tarragona va crear l’Organisme Autònom per la Societat
de la Informació (OASI). Un organisme de caràcter administratiu amb l’objecte de
gestionar, de forma descentralitzada, les diverses facultats que li corresponien el
desenvolupament de projectes que facilitessin i promoguessin la incorporació i l’ús
de les noves tecnologies de la informació i  les comunicacions en l’activitat dels
municipis, ciutadans, entitats i empreses de les comarques de Tarragona.
En el mateix any, TINET va convertir-se en un servei públic de la Diputació de
Tarragona integrat a l’Organisme Autònom per a la Societat de la Informació de la
Diputació de Tarragona (OASI), nascut per oferir serveis de tecnologies de les
comunicacions als agents socials de tota la demarcació.
En data 21 de desembre de 2011 el Ple de la Diputació de Tarragona va acordar
per  unanimitat aprovar inicialment la dissolució de l’Organisme Autònom per a la
Societat de la Informació i establir la successió, i la conseqüent subrogació de la
Diputació de Tarragona en tots els béns, drets i obligacions titularitat de l’esmentat
organisme autònom, amb efectes 1 de gener de 2012.
En data 24 de febrer de 2012 el Ple de la Diputació de Tarragona va aprovar
definitivament la dissolució de l’Organisme Autònom per la Societat de la Informació
(OASI).
L'any 2014, amb l'aprovació de la Llei 9/2014, de 9 de maig, general de
Telecomunicacions es produeix un canvi de normativa en aquest camp atès que
estableix que una administració pública només podrà instal·lar i explotar xarxes
públiques de comunicacions electròniques o prestar serveis de comunicacions
electrònics en règim de prestació a tercers a traves d’entitats o societats que tinguin
entre el seu objecte social o finalitat la instal·lació i explotació de xarxes o la
prestació de serveis de comunicacions electròniques.
Per aquesta raó, es va sol·licitar un informe jurídic en relació a la prestació de



serveis  per TINET – Diputació de Tarragona a l'empresa ASTREA, que es va rebre
el passat 5 de novembre de 2015.
A la vista d'aquest informe jurídic, s'ha emès un informe tècnic de data 2 d’agost de
2016, per part del Director de l'Àrea de Coneixement i Qualitat en el sentit  següent:
"Vist el document “Informe jurídic en relació a la prestació de determinats serveis

per la Diputació de Tarragona”, presentat per l’empresa ASTREA a la Diputació de

Tarragona, en que segons la normativa vigent es recomana no prestar els serveis

de hosting, housing i DNS que actualment ofereix TINET per professionals, mentre

que els serveis gratuïts de correu i espai web FTP es poden continuar oferint.

Concretament l'informe esmentat fa una anàlisi jurídica dels serveis prestats per

TINET amb l'objectiu de categoritzar-los i valorar la conveniència de la seva

prestació de servei públic i que aquest no afecti la lliure competència del mercat i en

l'àmbit de les competències definides per la LRSAL.

Per aquesta raó, es proposa donar de baixa els serveis professionals de TINET,

que formen part de la tipologia Serveis de la Societat de la Informació prestats com

a activitat mercantil, que inclou hòsting de web, hòsting de correu, hòsting de

webfàcil, hòsting de subdomini, DNS i Housing.  Aquests serveis compten

aproximadament amb 150 clients, als quals s’haurà d’informar i ajudar a fer el

traspàs a altres proveïdors.

La baixa efectiva d'aquests serveis s'ha de fer de manera gradual durant l'any 2017

en que es donaran de baixa a tots els clients amb l'objectiu de finalitzar de manera

efectiva la prestació dels serveis professionals a 31 de desembre de 2017.

Per aquest motiu a partir de l’1 de gener de 2017 s’haurà de suprimir l’Ordenança

número 3 reguladora del preu públic per a la prestació del servei d’Internet per part

de la Diputació de Tarragona.”

Fonaments de dret

Directiva 2000/31/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny,
relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la
informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva
sobre el comerç electrònic ), publicada al Diari Oficial de les Comunitats
Europees sèrie l, nombre 178, de disset de juliol de dos mil, pàgines 1 a 16.

Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de
comerç electrònic (LSSI).

Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions (LGTel).
Resolució de 18 de juny de 2010, de la Presidència de la Comissió del Mercat
de les Telecomunicacions, per la qual es publica la Circular 1/2010, de la
Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, per la qual es regulen les
condicions d'explotació de xarxes i la prestació de serveis de comunicacions 
electròniques per les Administracions Públiques (Circular 1/2010 CMT).
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local (LRSAL).

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).



Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de
les Corporacions locals (RSCL).
Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona, any 2016.
Ordenança número 3 reguladora del preu públic per a la prestació del servei
d'internet per part de la Diputació de Tarragona, aprovada inicialment pel Ple
de 30/10/2015 i publicada al BOP número 295 de 22/12/2015.

En conseqüència, RESOLC:

 Suprimir els serveis d’Internet a professionals identificats com a serveis dePrimer.-

Hòsting i DNS (hòsting de web, hòsting de correu, hòsting de webfàcil, hòsting de
subdomini, housing i DNS)  que actualment presta la Diputació de Tarragona a
persones físiques i entitats publiques i privades amb efectes 1 de gener de 2017, de
manera que el 31 de desembre de 2017 sigui efectiva la supressió definitiva de la
prestació d’aquests serveis.

 Donar suport, de manera gradual i gratuït durant l’any 2017, als usuaris perSegon.-

a fer el traspàs a altres proveïdors dels serveis professionals suprimits.
 Continuar prestant els serveis gratuïts de correu, espai web, blocs,Tercer.-

webfàcil, etc. vinculats a TINET.
 Continuar prestant els serveis d’ALTAnet a ajuntaments i ConsellsQuart.-

Comarcals de les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre de manera
gratuïta.

 Comunicar la present resolució a la Unitat de Serveis Econòmics de l’ÀreaCinquè.-

d’Intervenció de la Diputació de Tarragona per tal que realitzi els tràmits
administratius oportuns per a derogar l’Annex 3 “Preu públic per a la prestació del
servei d’Internet per part de la Diputació de Tarragona” de l’Ordenança reguladora
dels preus públics de la Diputació de Tarragona amb efectes de 1 de gener de
2017.

 Notificar la resolució als usuaris dels serveis suprimits.Sisè.-

 Comunicar la resolució a la Intervenció.Setè.-

Règim de recursos:

- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà
de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1
mes des de l'endemà de la notificació, davant del mateix òrgan que l'ha dictat.

Si voleu impugnar aquest decret, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar

els recursos que s'indiquen a la pròpia resolució.



La secretària general

 

Pilar Sànchez Peña

Tarragona, 30 de novembre de 2016


