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CONDICIONS D’US
Condicions de la prestació del servei:
L’accés al servei Wi-Fi comporta l’acceptació per part de la persona usuària de les condicions d’ús del servei.
El servei és gratuït i està orientat a la navegació web lliure a través d’Internet (excepte l’accés a pàgines web
amb contingut que es pugui considerar èticament dubtós, així com la descàrrega de continguts audiovisuals,
telefonia IP, videoconferència o altres) i a facilitar la relació telemàtica de la ciutadania amb l’Ajuntament de
Reus mitjançant els sistemes d’informació i telecomunicacions municipals.

El servei de Wi-Fi té un horari de prestació diferent en funció del tipus de seu des d’on es porti a terme la
connexió.
Procediment d’accés a la xarxa:
Per poder accedir a la xarxa s’ha de tenir un perfil i una clau d’accés personalitzada. Per poder adquirir-ho,
l’usuari o la usuària s’haurà d’adreçar al personal gestor del servei, en els espais habilitats per aquest efecte,
a les diferents dependències on es proporcioni el servei. Amb aquest perfil es podrà navegar durant un
màxim de tres mesos. L’ample de banda està ajustat a 256 kbps de baixada i 128 kbps de pujada.
Requisits tècnics del dispositiu
Per accedir al servei Wi-Fi des de qualsevol de les seus municipals que proporcionin el servei, l’únic requisit
és disposar d’un dispositiu amb tecnologia Wi-Fi (ja sigui un ordinador portàtil, una PDA, un telèfon mòbil,
etc.).
L’equip ha de tenir un navegador web comú i maquinari compatible amb l’estàndard IEEE 802.11 b/g.
El servei Wi-Fi permet a les persones usuàries la navegació simple i estàndard d’accés a Internet i, a aquest
efecte, només està habilitat l’accés a continguts accessibles des d’aquest programari, mitjançant un navegador web. Exemples de navegadors existents compatibles són: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera, etc. Per accedir mitjançant altres aplicacions, els usuaris i les usuàries hauran
d’abstenir-se d’utilitzar el servei municipal Wi-Fi.
Ús i continguts
L’ús i l’accés serà estrictament personal. Les claus d’accés hauran de ser custodiades personalment per
l’usuari o la usuària, no podran ser revelades i una vegada finalitzat l’ús, aquesta informació haurà de ser
destruïda.
L’Ajuntament de Reus no es fa responsable de l’ús i/o dels continguts que, en contra de les normes, la
persona usuària pugui fer-ne, sent l’única responsable de les conseqüències que la seva utilització il·lícita o
contrària a aquestes condicions pugui fer, així com de la veracitat i/o licitud dels continguts.
En el cas que l’usuari o la usuària accedeixi a continguts o usos discriminatoris per raons de sexe, religió, raça o altres; continguts pornogràfics, poc ètics o il·lícits; realitzi usos abusius (correu brossa, phising,
etc.) o usos constitutius d’infraccions penals o administratives o incompleixi les condicions d’ús del servei,
l’Ajuntament de Reus es reserva el dret de suspendre el servei. Tot allò, sense perjudici que l’Ajuntament
posi els fets en coneixement dels tribunals competents, quan puguin ser constitutius d’il·lícits penals.
L’Ajuntament de Reus mantindrà un registre dels accessos efectuats tant al servei Wi-Fi com a les pàgines
web visitades.
La Casa consistorial no es farà responsable de les fallides tècniques que puguin produir-se en les comunicacions o els sistemes d’informació així com en el cas que un tercer, trencant les mesures de seguretat,
accedeixi a informació no autoritzada o perjudiqui a la persona usuària a través d’algun programari maliciós.
L’Ajuntament de Reus no garanteix la fal·libilitat del servei ni l’absència de programari maliciós en els serveis
prestats per tercers.
L’Ajuntament podrà limitar o interrompre l’accés o el servei per motius d’aforament, per criteris tècnics o
quan sigui incompatible amb el desenvolupament d’una activitat municipal prèviament programada.
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Seu i horaris d’accés:
La persona usuària es compromet a accedir a la xarxa WiFi_REUS exclusivament des de l’interior dels edificis
municipals habilitats per aquest efecte i en els horaris d’obertura al públic.

