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L'Ajuntament de la Vila Joiosa oferix l'accés a Internet a través de Wi-Fi en la Biblioteca 
municipal i en la Casa de la Joventut amb les condicions d'ús que es descriuen a continuació: 
 
 L'usuari es compromet a realitzar un bon ús del servei Wi-Fi, que mai podrà ser utilitzat per 

a activitats il·lícites o que puguen ser contràries a l'ordre públic, la defensa nacional o la 
salut pública. 

 L'accés a la xarxa Wi-Fi es realitzarà baix la responsabilitat única i exclusiva de l'usuari. 
 L'Ajuntament de la Vila Joiosa no garantix ni es responsabilitza dels danys i perjuís de tota 

naturalesa que es deguen a les circumstàncies següents: 
 La falta de continuïtat o funcionament incorrecte de la xarxa Wi-Fi en moments 

puntuals 
 L'existència de virus, o programes, en l'ordinador de l'usuari o la presència de 

virus en el servei prestat a través de la xarxa Wi-Fi 
 El coneixement que puguen tindre tercers no autoritzats: condicions, 

característiques i circumstàncies d'accés i ús que els usuaris fan del servei Wi-Fi 
 L'Ajuntament de la Vila Joiosa no es fa responsable en cap cas de la informació que els 

usuaris pogueren recuperar, accedir o enviar a través dels seus ordinadors portàtils. 
 L'ús indegut d'este Servei comportarà la suspensió de l'usuari, sense perjuí de les 

responsabilitats de qualsevol tipus que pogueren derivar-se dels seus actes. 
 No es podrà utilitzar l'accés a Internet per a la descàrrega d'arxius o informació protegida 

per la legislació de propietat intel·lectual. 
 No es podrà accedir a continguts de caire xenòfob o racista, ni que puguen resultar 

ofensius, discriminatoris o excloents. 
 No es podran realitzar activitats de caràcter il·legal o que vagen en contra de l’ordenament 

jurídic vigent. 
 No es podrà utilitzar este Servei per a l'emissió de correu brossa o publicitat no sol·licitada. 
 En funció de l'ús dels sistemes, així com la problemàtica que presenten, l’Ajuntament de la 

Vila Joiosa es reserva l'opció de modificar les presents normes sense previ avís. 
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