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Benvolgut/da Senyor/a, 
 
Ens adrecem a vostè, com a usuari dels serveis professionals (Hòsting i 
DNS) de TINET, per comunicar-li, amb el document adjunt, la resolució de la 
baixa de la prestació dels serveis professionals de TINET durant l'any 2017 i 
la modificació de l'ordenança fiscal corresponent. 
 
Per modificacions en la normativa de prestació de serveis de l'administració 
pública, el decret estableix la supressió durant l'any 2017 dels serveis 
professionals de Hòsting i DNS (hòsting de web, hòsting de correu, hòsting 
de webfàcil hòsting de subdomini, housing i DNS) i, a la vegada, es deroguen 
els preus públics dels mateixos en aquest període. 
 
Com a conseqüència d'aquesta resolució durant l'any 2017 continuareu amb 
el servei actiu, sense cost, però haureu de preparar amb els nostres tècnics 
el trasllat dels serveis des dels servidors actuals cap a altres proveïdors. Per 
a fer aquesta migració els tècnics de la Unitat de Sistemes de l'Àrea de 
Coneixement i Qualitat de la Diputació us donaran suport gratuït amb 
l'objectiu de tenir enllestit el trasllat abans del 31 de desembre de 2017 
moment en qual s'efectuarà la baixa definitiva d'aquests serveis. 

 
Aquest acompanyament gratuït a la migració dels serveis s'oferirà 
individualment i gradualment als usuaris dels serveis professionals a principis 
de l'any 2017, moment en el que ens posarem de nou en contacte per 
programar amb detall la migració dels seus serveis. Estem segurs que junts 
farem un trasllat sense dificultats. 
 
Assenyalar que des de TINET es continuaran donant els serveis gratuïts de 
correu, espai web, blocs webfàcil, etc. als ciutadans, i que des d'ALTAnet es 
continuaran prestant gratuïtament els serveis a ajuntaments i consells 
comarcals. 
 
Per qualsevol dubte o consulta us atendrem des del CAU de TINET enviant 
un missatge, a través del formulari web, o un correu electrònic, a 
tecnics@tinet.cat, i respondrem amb la major rapidesa possible. 
 
   
Atentament,  

 
El responsable del servei de TINET El director de l'Àrea de 
de la Unitat Tècnica de Suport Web Coneixement i Qualitat 
 
Amadeu Roig Subirats Enric Brull Alabart 


